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1. ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA 

1.1. Dades generals 

Nom de l’entitat: Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava 

CIF: G55275770 

Seu social: c/Moll Pesquer, s/n, 17430 Palamós (Girona) 

Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya:  

59169 - J/2 

Perfils institucionals 

E-mail: info@galpcostabrava.cat 

Pàgina web: www.galpcostabrava.cat 

 

Instagram Usuari: @galpcostabrava 

 

www.instagram.com/galpcostabrava 

Inici activitat 15 de maig de 2017 

Activitat a 1 de gener de 2021: 446 posts, 525 seguidors, 

seguint a 370. 

  

Twitter Usuari: @galpcostabrava 

 

https://twitter.com/GALPCostaBrava 

Inici activitat 15 de maig de 2017 

Activitat a 1 de gener de 2021: 2.334 tuits, 600 seguidors i 

seguint a 533. 

 Canal GALP Costa Brava 

 

https://www.youtube.com/channel/UCq1RtoFMLbgYPojJk85Lhdw 

Inici: 7 d’abril 2020 

Activitat a 1 gener de 2021: 14 vídeos, 4.710 visualitzacions, 

temps de visualització 333 hores i 41 subscriptors. 

 Perfils Xarxa Brava Sensibilització 

Pàgina web: www.xarxabrava.cat 

 

https://www.youtube.com/channel/UCq1RtoFMLbgYPojJk85Lhdw 

Inici: 6 de juliol 2021 

Activitat a 1 gener de 2020: 110 posts, 2,4K m’agrades i 2402 

seguidors. 

Instagram Usuari: @xarxabrava 

 

www.instagram.com/xarxabrava 

Inici 6 de juliol 2020 

Activitat a 1 de gener de 2021: 110 posts, 822 seguidors, 

seguint a 63. 

mailto:info@galpcostabrava.cat
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https://www.youtube.com/channel/UCq1RtoFMLbgYPojJk85Lhdw
http://www.instagram.com/xarxabrava
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A dia 1 de novembre l’oficina tècnica del GALP Costa Brava s’ha trasllat a l’edifici de 

la Confraria de Pescadors de l’Estartit. Principalment dos motius. Disposar d’un espai 

propi i facilitar el contacte amb el president del GALP Costa Brava que és Patró Major 

de la Confraria de Pescadors de l’Estartit al primer pis del Carrer Ter del Vell numero 

22. 

 

 

 

1.2. Representants  

Representants  

Segons l’article 8 del Capítol IV dels Estatuts de l’Associació, la Junta Directiva de 

l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava la componen el president, el 

vicepresident, el secretari, el tresorer i 5 vocals, essent el president un membre que 

pertanyi al sector pesquer. 

A data 1 de juliol la Junta directiva està formada per els membres i les entitats 

següents: 

President 

 Sr. Pere Estradera 
 Sector pesquer 
 Patró Major de la Confraria de Pescadors de L’Estartit 
 President de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors 
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Vicepresidenta 

 Sra. Trini Agúndez Acosta 
 Sector pesquer 

Secretaria de la Confraria de l’Escala 

Secretària: 

Sra. Cristina Mañas i Mañas 
Sector Pesquer 
Gerent Confraria de Pescadors de Palamós 

Tresorer: 

 Sr. Xavier Domenech Vernet 
 Sector Pesquer 

Gerent de la Confraria de Pescadors de Blanes 

Vocals: 

 Sector Públic: Sra. Marta Rodeja– Regidoria de l’Ajuntament de l’Escala 
 Sector Social:  

 Sr. Miquel Martí i Llambrich – Director Fundació Promediterrània 
 Dr. Josep Lloret Romañach – Director Càtedra Oceans i Salut Humana 

de la Universitat de Girona. 
 Sector Econòmic: 

 Sra. Gemma Gotanegra i Pujol – Rble. Compres i logística Pescadors de 
Roses – Planta d’Envasat, S.L 

 

Durant el segon semestre del 2020, la Junta Directiva de l’entitat s’ha reunit en 3 

ocasions a diferents confraries del territori GALP Costa Brava o bé presencialment 

degut a les mesures de prevenció de la pandèmia: 

 L’Escala – 21 de juliol de 2020 

 Virtual – 9 de novembre de 2020 

 Palamós – 18 de novembre de 2020 

S’adjunten les actes en l’Annex I d’aquesta memòria tècnica. 

 

1.3. Entitats associades 

Segons l’article 7 del Capítol II dels Estatuts de l’Associació Grup d’Acció Local 

Pesquer Costa Brava, poden ser membres de l’Associació les confraries de pescadors, 

les entitats de dret públic, les administracions locals, els agents econòmics i socials 

del tercer sector i de l’economia productiva, les associacions, fundacions i altres 

entitats sense ànim de lucre que siguin representatives dels diferents sectors 

econòmics, socials i territorials, que actuïn en els municipis amb incidència del sector 

pesquer de les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà i La Selva, i que 

manifestin la seva voluntat de participar activament en la promoció i el 
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desenvolupament d’aquests municipis amb criteris de sostenibilitat, respecte al medi 

ambient i igualtat d’oportunitats. 

L’Assemblea General del GALP Costa Brava la formen 17 entitats del territori, 

destacar la incorporació de la Diputació de Girona: 

Sector pesquer: 

Federació Territorial de Confraries de Girona  

Confraria de Pescadors del Port de Llançà 

Confraria de Pescadors de Roses  

Confraria de Pescadors de l’Escala 

Confraria de Pescadors de l’Estartit  

Confraria de Pescadors de Palamós  

Confraria de Pescadors de Blanes 

Confraria de Pescadors de Cadaqués 

Confraria de Pescadors de Port de la Selva  

  

Sector públic:   

Ajuntament de Llançà 

Ajuntament de Roses  

Ajuntament de l’Escala 

Diputació de Girona  

Sector social: 

Fundació Promediterrània  

IRTA  

Sector privat: 

Pescadors de Roses, S.L 

Estació Nàutica Roses – Cap de Creus 

 

S’ha realitzat 1 assemblea general extraordinària per tal d’informar de l’evolució del 

GALP durant el 2020, els resultats de la diagnosi interna sobre les prioritats del GALP  

i aprovar l’adaptació dels criteris de puntuació dels ajuts GALP en relació amb la 

diagnosi interna. 

 Virtual – 2 de desembre de 2020 

 

1.4. Equip tècnic 

L’equip tècnic del GALP Costa Brava està format per: 

Gerent 

Francesc Galí Llorens gerencia@galpcostabrava.cat 

 

mailto:gerencia@galpcostabrava.cat


 

 PÁG. 7 

 

2. ACTUACIONS SEGON SEMESTRE 2020 

Amb la signatura el dia 8 de juny del 2017 del Conveni de col·laboració entre el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Associació Grup 

d’Acció Local Pesquer Costa Brava, al Grup se l’hi encomanen unes funcions molt 

concretes agrupades en dos grans conceptes: 

 Animació i dinamització de l’Estratègia de Desenvolupament Local 

Participatiu aprovada a l’octubre del 2016 i modificada el juliol del 2017. 

 Participació en la gestió i control dels ajuts de les operacions de 

desenvolupament local dels territoris pesquer.  

 

2.1. Participació en la gestió i control dels ajuts de les 

operacions de desenvolupament local del territoris pesquers 

Aquest segon semestre al igual que el primer ha estat marcat per l’impacte de la crisi 

del COVID19 i la justificació dels ajuts dels diferents beneficiaris d’ajuts pel 

desenvolupament local dels municipis pesquers en el marc del Fons Europeu Marítim 

i de la Pesca 2014 – 2020, per l’anualitat 2020.  

L’activitat del grup ha sigut treballar conjuntament amb els Serveis Territorials del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Girona per la correcta 

tramitació dels 24 projectes seleccionats que aquest any rebran ajuts pel 

desplegament de la seva Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) en 

el territori pesquer. Per aquesta campanya el pressupost és de 500.00  i els 

promotors finançaran la resta fins a un pressupost total de 583.160,00 €. 

S’ha fet un treball d’acompanyament a totes els beneficiaris per tal d’adaptar els 

projectes presentats a la situació. Per tal de facilitar idees d’execució i adaptació per 

tal de no modificar l’objecte dels projectes i alhora ser el màxim d’eficients possibles.  

Aquest fet s’ha traduït en que diversos beneficiaris han realitzat peticions de 

modificació de proveïdors i/o d’imports. Peticions aprovades per la Direcció General 

de Pesca previ informe favorable del grup.  

Aquest èxit de convocatòria continua donant estabilitat i autonomia al grup per 

continuar el desplegament de la seva Estratègia de Desenvolupament Local 

Participatiu i, es consolida l’activitat i el posicionament del GALP Costa Brava com a 

entitat important en el desenvolupament econòmic local en el territori costaner i 

litoral de la Costa Brava. A l’hora, l’augment en sol·licituds obliga a ser cada cop més 

exigents i selectius en els projectes tant des d’un punt de vista tècnic com econòmic. 
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A mode de resum, el grup d’acció local pesquer Costa Brava ha destinat un % més 

elevat en una de les dues grans funcions assignades dedicant un 60% del seu temps 

en la gestió i control dels ajuts i un 40% participant en l’animació i dinamització. 

 

Distribució percentual de les tasques del Grup 

 

Malgrat aquesta manca d’equitat en temps i dedicació, pel que fa a l’animació i 

dinamització de l’EDLP, s’han participat en diverses actuacions durant aquest primer 

trimestre que donen visibilitat al GALP Costa Brava i contribueixen a posicionar-se 

com una entitat referent en el territori no només en l’àmbit pesquer i el seu àmbit 

d’influència, sinó també en el medio-ambiental, el científic-tècnic i el socio-

econòmic. 

Tal i com s’han comentat amb anterioritat, vam iniciar el primer semestre del 2020 

amb l’entrada el dia 31 de gener de 2020 de 31 sol·licituds d’ajuts pel 

desenvolupament local participatiu del territori GALP Costa Brava. A partir d’aquí les 

funcions del grup s’han centrat en: 

a) Capacitar els promotors locals per desenvolupar i portar a terme les 

operacions fomentant la seva capacitat de gestió dels projectes. Aquesta 

actuació es fa de forma contínua i és la més constant durant tot l’any. En el 

territori existeixen entitats avesades a concórrer en ajuts públics però 

d’altres potser és el primer cop que presenten un projecte a concurrència 

competitiva. Després del resultat de la primera anualitat, des del GALP es va 

realitzar el mes de desembre del 2018 una jornada informativa d’ajuts a 

Girona i en el darrer trimestre del 2018 i el primer mes del 2019, aquesta 

funció de capacitació i assessorament s’ha fet contínuament. L’objectiu és 

que els expedients i la memòria tècnica entrin amb una qualitat òptima que 

faciliti i acceleri a la llarga el procés de tramitació d’expedients. El grup 

ofereix assessorament, moltes vegades personalitzat tant a socis de 

l’Associació com a no socis per optar als ajuts. La capacitació dels promotors 

és una funció imprescindible. 

b) Participar en el procediment de preparació de les convocatòries d’ajuts i la 

definició, i actualització d’acord amb l’avaluació de l’execució, d’uns criteris 

60 % 

40% 
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de valoració objectius, clars i quantificables. S’ha anat millor i clarificant els 

criteris i tal com teníem previst al segon semestre preveiem clarificació més 

acurada dels criteris dels 4 eixos per l’anualitat 2021. 

c) Donar suport tècnic, administratiu i logístic als promotors de les operacions 

per garantir que el major número d’operacions de desenvolupament 

s’ajusten a les prioritats assenyalades a l’EDLP i superen les fases del 

procediment de manera satisfactòria. 

d) Col·laboració tècnica, administrativa i acompanyament sobre el terreny al 

personal tècnic del DARP en l’acta de no-inici de la inversió sol·licitada per 

comprovar que les actuacions no estan iniciades. Aquesta tasca es va realitzar 

durant les primeres setmanes del mes de febrer amb la voluntat que les 

entitats que no depenien de l’ajut poguessin iniciar el més aviat possible 

donat que el temps entre presentació de sol·licitud i de pagament 

(justificació) és de 7,5 mesos.  

e) Realització de les visites de finalització de projectes productius. S’han visitat 

les diferents obres per tal de comprovar la finalització efectiva dels projectes. 

Des de Direcció General de Pesca  

 

 Anualitat 2020:  

EIXOS ESTRATÈGICS EDLP GALP 
COSTA BRAVA 

PRESSUPOST  
DLP 

PRESSUPOST  
APROVAT 

% APROVACIÓ 
RESPECTE EDLP 

Eix estratègic 1. Competitivitat 
(40%) 

200.000,00 € 42.797,21€ 
21% 

Eix estratègic 2. Sostenibilitat 
(20%) 

100.000,00 € 22.197,69€ 
22% 

Eix estratègic 3. 
Desenvolupament sostenible 
municipis pesquers (20%) 

100.000,00 € 377.895,90 
378% 

Eix estratègic 4. Formació i 
capacitació (20%) 

100.000,00 € 57108,92 
57% 

TOTAL 500.000,00 € 500.000,00 € 
 Repartiment de les operacions per eix aprovades el 2020 i % respecte l’EDLP aprovada al juliol de 

2017 

 

Resumidament, en les taules anteriors s’indica que per les anualitats 2018 i 2019 els 

projectes que s’han aprovat corresponen majoritàriament als eixos estratègics 3 
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(Desenvolupament sostenible dels municipis pesquers) i 2 (Sostenibilitat); 

seguidament de l’eix 1 (Competitivitat) i l’eix 4 (Formació i capacitació). 

D’aquest resultat s’extreuen algunes conclusions a treballar més concretament de 

cara a les següents anualitats: 

 Reforçar la participació dels agents perquè concorrin amb projectes de 

l’eix Estratègic 1, especialment als agents de la cadena de valor del sector 

pesquer. 

 Reconduir les propostes de l’eix 2 cap a altres tipus de finançament 

valorant especialment les propostes que surtin del sector pesquer en 

col·laboració amb les ONGs i el món científic, com per exemple, les taules 

de cogestió i altres projectes.  

 Reconduir les propostes de l’eix 3 cap a altres tipus de finançament o 

crear projectes col·laboratius entre entitats públiques i privades que 

englobin mateixos objectius. Valorar millor les propostes que tinguin un 

aval per part del sector pesquer o que ens demostrin una sostenibilitat en 

el temps i no una mera actuació puntual. El GALP en aquest sentit és una 

bona eina per assessorar als agents de quines convocatòries públiques li 

poden ser més favorables, FEMP, GALP, FEDER, INTERREG, etc.  

- Distribució geogràfica convocatòria 2020: 4 de les 23 operacions aprovades 

tenen un àmbit territorial Costa Brava, la resta es distribueixen per comarca de la 

manera següent: 

 Alt Empordà: 9 operacions 

 Baix Empordà: 7 operacions 

 La Selva: 3 operació 

 

- Llistat projectes aprovats en la convocatòria del 2020: 

CODI EXPEDIENT ENTITAT NIF TÍTOL PROJECTE 
PUNTU

ACIÓ 
% 

IMPORT 

ELEGIBLE 

IMPORT 

SUBVENCIÓ 

ARP014/17/00274 
Fundació 

Promediterrània  
G17752635 

Ser pescador al s. 

XXI: 

sensiblització, 

orientació i 

formació 

189 100% 16.216,31€ 16.216,31€ 
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CODI EXPEDIENT ENTITAT NIF TÍTOL PROJECTE 
PUNTU

ACIÓ 
% 

IMPORT 

ELEGIBLE 

IMPORT 

SUBVENCIÓ 

ARP014/17/00249 

Associació Grup 

d'Acció Local 

Pesquer Costa 

Brava 

G55275770 

 

Formació 

gastronòmica: 

peix de llotja i de 

temporada 

dirigit a cuiners i 

a la ciutadania 

187 100% 13.616,82€ 13.616,82€ 

ARP014/17/00297 

Associació de 

Centres Turístics 

Subaquàtics de la 

Costa Brava 

G17246364 

Eines 

d'ecoguiatge, per 

descobrir, 

promoure i 

conservar els 

hàbitats marins i 

d'interès 

pesquer 

165 100% 37.985,50€ 37.985,50€ 

ARP014/17/00257 
Universitat de 

Girona 

Q6750002E 

 

Jornada 

cinetífico-

divulgativa sobre 

"capacitat de 

càrrega 

(capacitat 

turística del 

territori) vs 

gestió 

adaptativa"                     

153 100% 4.810,00€ 4.810,00€ 

ARP014/17/00254 
Ajuntament de 

l'Escala 
P1706800H 

Descoberta del 

fons marí 

pesquer de 

l'Escala. Recursos 

per a la 

comunitat 

educativa 

145 100% 1.963,50€ 1.963,50€ 

ARP014/17/00244 

Associació 

d'empresaris 

Roses-cap de Creus 

G55074041 

Segell 

gastronòmic de 

Roses-cap de 

Creus i promoció 

dels productors i 

restauradors 

137 50% 52.682,70€ 26.341,35€ 

ARP014/17/00240 
Ajuntament de 

Roses 

P1716100A 

 

Aula 

gastronòmica 
127 100% 150.000,00€ 150.000,00€ 

ARP014/17/00272 
Fundació 

Promediterrània  
G17752635 

Adquisició i 

creació de 

continguts 

d'audioguies per 

a la visita a 

123 100% 11.750,00€ 11.750,00€ 
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CODI EXPEDIENT ENTITAT NIF TÍTOL PROJECTE 
PUNTU

ACIÓ 
% 

IMPORT 

ELEGIBLE 

IMPORT 

SUBVENCIÓ 

subhasta del peix 

a la llotja  

ARP014/17/00250 

Associació Grup 

d'Acció Local 

Pesquer Costa 

Brava 

G55275770 

 

Identificació, 

definició i 

redacció d'un 

projecte turístic 

del sector 

pesquer marítim 

119 100% 15.436,58€ 15.436,58€ 

ARP014/17/00256 
Consell Comarcal 

del Baix Empordà 

P6700009A 

 

Edició d'un fullet 

de divulgació del 

patrimoni 

pesquer de la 

Costa Brava: Baix 

Empordà 

119 100% 9.770,73€ 9.770,73€ 

ARP014/17/00268 
Consell Comarcal 

de l'Alt Empordà 

P6700008C 

 

Edició d'un 

fulletó de 

divulgació del 

patrimoni 

pesquer de la 

Costa Brava. Alt 

Empordà 

119 100% 11.914,29€ 11.914,29€ 

ARP014/17/00262 
Ajuntament de 

Palamós 

P1712500F 

 

Catàleg de peix 

fresc de Palamós 
117 100% 2.389,85€ 2.389,85€ 

ARP014/17/00255 
Fundació 

Promediterrània  

G17752635 

 

Edició i 

publicació del 

manuscrit de 

Francesc 

Villanueva "La 

pesca a Palamós 

l'Empordà, 1928" 

116 50% 1.646,00€ 823,00€ 

ARP014/17/00261 

Associació 

Mediambiental 

Xatrac 

G55014179 

 

Conservar i 

utilitzar de forma 

sostenible els 

oceans, els mars 

i els recursos 

marins 

115 100% 2.775,00€ 2.775,00€ 

ARP014/17/00265 

Confraria de 

Pescadors de 

Roses 

G17055351 

 

 

Activitats 

preparatòries 

per la 

commemoració 

del centenari del 

Pòsit de 

Pescadors de 

114 100% 33.457,35€ 33.457,35€ 
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CODI EXPEDIENT ENTITAT NIF TÍTOL PROJECTE 
PUNTU

ACIÓ 
% 

IMPORT 

ELEGIBLE 

IMPORT 

SUBVENCIÓ 

Roses 

ARP014/17/00267 

Confraria de 

Pescadors de 

Palamós 

G17041864 

 

Projecte 

d'adequació de 

sales per a 

formació, 

jornades 

tècniques i de 

transferència de 

coneixement 

107 80% 28.082,24€ 22.465,79€ 

ARP014/17/00252 
Ajuntament de 

l'Escala 
P1706800H 

Taller de 

restauració 

d'embarcacions 

tradicionals de 

pesca 

105 100% 6.513,07€ 6.513,07€ 

ARP014/17/00266 
Fundació 

Promediterrània  

G17752635 

 

Actualització 

museogràfica del 

Museu de la 

Pesca per a la 

divulgació de la 

cultura del peix  

103 80% 8.752,45€ 7.001,96€ 

ARP014/17/00280 

Confraria de 

pescadors de 

Blanes 

G17042169 

 

Redacció del 

projecte 

museogràfic de 

l'espai de 

visitants de la 

Confraria de 

Pescadors de 

Blanes 

100 100% 18.658,68€ 18.658,68€ 

ARP014/17/00248 
Universitat de 

Girona 

Q6750002E 

 

Ecosistemes 

marins i càncer 
99 100% 51.600,00€ 51.600,00€ 

ARP014/17/00253 
Ajuntament de 

l'Escala 
P1706800H 

El paper del 

MARAM, 

Diagnosi 

97 100% 2.845,51€ 2.845,51€ 

ARP014/17/00264 
Fill de J. Callol i 

Serrats 

B17329855 

 

Espai de difusió, 

degustació i 

comercialització 

de l'anxova 

96 50% 80.815,27€ 40.407,64€ 
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CODI EXPEDIENT ENTITAT NIF TÍTOL PROJECTE 
PUNTU

ACIÓ 
% 

IMPORT 

ELEGIBLE 

IMPORT 

SUBVENCIÓ 

ARP014/17/00246 
Consell Comarcal 

de la Selva 

P6700002F 

 

Recursos 

vinculats al 

sector pesquer 

de la Selva 

Marítima 

95 100% 27.044,88€ 27.044,88€ 

ARP014/17/00281 
SUBMON: 

D.E.C.E.N. 

G64393853 

 

Pescant amb 

dofins: Turisme 

pesquer i 

formació 

pesquera al Cap 

de Creus  

95 100% 30.419,00€ 22.197,69€ 

 

Llista de projectes aprovats convocatòria del 2020 

 

S’han realitzant nombroses reunions i contactes telefònics per acompanyar tant la 

realització dels projectes, la presentació de la justificació com per explicar la nova 

convocatòria. Destacar la presentació conjunta amb tècnics de la Direcció General de 

Pesca de la nova convocatòria d’ajuts 2021. El 18 de desembre de 11h a 12:30 per. 

Com tramitar-los, quins projectes hi tenen cabuda i el nou sistema de puntuació i de 

memòria tècnica. Es van inscriure 46 persones de les següents entitats: 

Ajuntament de Llançà 

Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) 

Museu de la Pesca 

Consell Comarcal del Baix Empordà  

Fundació Promediterrània 

CherryTech S.L. 

UdG 

empordamar 

MON MAR - Llançà 

SUBMON 

Associació Catalana de Rem Oceànic 

Associació Centres Immersió Costa Brava 
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Ajuntament de Palamós 

Ajuntament de Roses 

Universitat de Girona 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Cunovesa SL 

Ajuntament Cadaqués 

Alive Fundació 

Universitat de Girona 

ARC Mediació Ambiental 

Ajuntament de l'Escala 

IRTA 

Grenyal 

Peixateria vent del nord i un pescador  

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR 

Depurabrava 

Ajuntament de l'Escala 

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 

SEO/BirdLife 

Confraria de Pescadors de l´Escala 

ESTACIÓ NÀUTICA L'ESTARTIT - ILLES MEDES 

www.thegoodcasting.com  

Professional autònoma (doctora en Biodiversitat)  

IRTA 

 

S’ha modificat la memòria tècnica dels ajuts GALP Costa Brava per tal d’adaptar-la a 

l’evolució de la estratègia del GALP i s’ha prioritzat accions d’acord amb les 

preferències dels socis del GALP que s’ha treballat mitjançant una consultora que ha 

realitzat enquestes individualitzades i entrevistes personals. S’ha aprofitat per reduir 

http://www.thegoodcasting.com/
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tots aquells apartats de la memòria excessivament subjectius i narratius. Per una 

tipologia de memòria més fàcilment avaluable i alhora més transparent facilitant en 

tot moment als beneficiaris el barem de les puntuacions al mateix moment que van 

omplint-la. Adjuntem a l’Annex II l’informe amb el qual ens hem basat per la 

modificació de la memòria tècnica que ja es va trametre per petició genèrica a la 

Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

 

2.2. Animació i dinamització de l’Estratègia de 

Desenvolupament Local Participatiu en el territori GALP Costa 

Brava 

2.2.1. Reunions mantingudes amb agents rellevants del 

territori 

 

Reunions amb entitats del territori  

A continuació llistem les reunions presencials més rellevants realitzades al llarg 

d’aquest semestre. Per l’efecte de la COVID19 s’han realitzat moltes per 

videoconferència. 
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Lloc Reunions rellevants 

Barcelona 1 

Blanes 2 

Llançà 1 

Palamós 1 

Online 19 

Tossa de Mar 1 

Total general de fila 25 
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nº Data Entitat Amb qui Lloc Motiu

1 9/7/2020 Taula de Cogestió Comissió seguiment Online Comissió seguiment

2 14/7/2020 Taula de Cogestió Comissió seguiment Online Comissió seguiment

3 16/9/2020 redfed coordianció Online coordianció

4 16/9/2020 REDFEP Reunión telemática de OIGs - GALPs del Mediterráneo NorteOnline Reunión telemática de OIGs - GALPs del Mediterráneo Norte

5 17/9/2020 Consell Comarcal del Baix EmpordàXarxa Tramec Online Presentació resustats

6 28/9/2020 Consell Comarcal de la Selva Tècncia Blanes coordinació accions

7 28/9/2020 Grenyal Directora Blanes coordinació accions

8 29/9/2020 IESMED Projecte Febscat Online seguiment projecte

9 5/10/2020 Capacitació taules de cogestió Generalitat online Formació

10 8/10/2020 Aj Tossa de Mar Alcaldessa Tossa de Mar Presentació GALP Costa Brava

11 14/10/2020 Taula de Cogestió Comissió seguiment online Comissió seguiment

12 19/10/2020 Capacitació taules de cogestió Generalitat online Formació

13 21/10/2020 FARNET- Unió Europea Setmana de les regions d'Europaonline Maritime Strategy relied on Stakeholder, the model of Catalonia

14 22/10/2020 FARNET- Unió Europea Setmana de les regions d'Europaonline Presentació Dofins de Tramuntana

15 30/10/2020 Comité expertsViles Marines Generalitat online Valoració candidatures municipis

16 12/11/2020 REDFET Reunió coordinació online Reunió de coordinació

17 17/11/2020 Capacitació taules de cogestió Generalitat online Formació

18 23/11/2020 Universitat de Girona Vicerectors Territori i Innovacióonline Presentació GALP Costa Brava

19 25/11/2020 Institut Català de la Cuina Directora Palamós Presentació GALP Costa Brava

20 4/12/2020 Direcció General de Pesca Gremi de Peixaters online Presentaicó Llibre Blanc Peix

21 15/12/2020 Ajuntament de Llançà Regidor Turisme Llançà Coordinació

22 15/12/2020 ARCA Assemblea General online Assemblea General

23 17/12/2020 ARCA Gerents online Cooperació

24 19/12/2020 Mercat de la Boqueria Quim Casellas Barcelona Show cooking del peix de llotja

25 23/12/2020 TV3 cap de programació online La Mar de Bé 2  

 

Aquestes reunions tenien vàries finalitats:  

a) Assessorar i oferir suport tècnic als potencials beneficiaris en la 

preparació de la seva sol·licitud per concórrer a la convocatòria  d’ajuts 

per al desenvolupament local en els territoris pesquers en el marc del 

FEMP 2014-2020. Moltes d’aquestes informacions es realitzen 

telefònicament. 

b) Dinamitzar entitats públiques, socials i econòmiques del territori per 

assolir projectes d’acord amb les actuacions prioritàries de 

desenvolupament en el territori: 

 
c) Sensibilitzar a tots els agents per generar la seva implicació en les 

actuacions importants que es volen dur a terme des del Grup d’acció 

Local Pesquer Costa Brava. 
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Reunions amb Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat i els 

Serveis Territorials de Girona 

 

En aquest segon semestre hem sigut presents a la presentació al Far de Sant Sebastià 

de la nova campanya de promoció turística de les activitats marítimes. Es tracta 

d'una iniciativa anomenada 'Catalunya és casa teva' i té com a objectiu incentivar el 

turisme de proximitat durant el període estival. Amb el lema, Benvinguts al mar de 

Catalunya, l'espot que s'ha fet públic "convida a gaudir de les activitats nàutiques" i 

s'entendrà durant la primera quinzena de juliol en mitjans de comunicació digitals i 

xarxes socials. L'anunci, s'emmarca en el conjunt de mesures urgents, valorades en 

3,3 milions d'euros, que el Govern va aprovar fa un mes amb l'objectiu de reactivar 

l'economia del sector marítim. Va presentar la jornada la Teresa Jordà, consellera 

d’Agricultura Ramaderia i Pesca i en Sergi Tudela Director General de Pesca.  

 

Reunions amb ARCA, Red Española de Grupos de Pesca (REGP), FARNET i altres 

grups GAL/GALP/FLAG/GALPA 

Durant aquest segon semestre pel que fa a les relacions amb altres grups d’acció 

local i xarxes, destaquem el següent: 

 

 FARNET (Ficheries Areas Network) és la xarxa de grups d’acció locals pesquers 

europees promoguda per la Unió Europea. Va seleccionar al nostre grup d’acció 

local per tal de realitzar un reportatge per a la seva revista semestral que es difon 

arreu d’Europa. Es prèvia la publicació del reportatge aquest segon semestre 

però es realitzarà a principis del 2021.  

Ens van convidar a presentar el projecte Dofins de Tramuntana a la Setmana de 

les Regions d’Europa(European Week of Regions and Cities). Dins l’apartat de 

projectes innovadors 

econòmics que preservar 

el medi ambient. Un cas 

d'èxit de la cooperació 

dels pescadors i 

investigadors per la 

preservació de la 

biodiversitat. Un repte 

molt complex on tothom 

està implicat. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/about/at-a-glance/farnet_es
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També en el marc de la  

European Week of Regions and 

Cities de la mà d'en Josep Lloret, 

membre del GALP Costa Brava, es 

va presentar la tasca que 

realitzen els GALP’s de Catalunya 

en el marc de la 

#2030MaritimeStrategyCatalonia. 

 

 GALP  Mar de l’Ebre: s’han mantingut contactes periòdics per tal de coordinar-

nos i compartir sinergies. S’ha treballat en la presentació a la European Week of 

Regions and Cities dels GALPs Catalans. I donat un impuls a l’acte de l’Associació 

de Dones de la Mar on s’ha presentat el projecte GALP Ser Pescadors al S.XXI   

 

 ARCA: Durant aquest semestre hem mantingut diverses reunions de coordinació 

amb ARCA. Els gerents del grups Leader es reuneixen mensualment i d’entre 

aquestes reunions, en aquelles temàtiques més transversals o per el disseny de 

projectes de cooperació, assistim a algunes reunions. Destacar l’Assemblea 

General del 15/12/2020. 

 Red Española de Grupos de Pesca (REDFEP): Entre d’altres reunions es va 

participar al seu desè 

aniversari i així com de 

la Red Española de 

Mujeres en les Sector 

Pesquero del dia 12 de 

novembre. I la 

Reunión Técnica 

telemática de OIGs - 

GALPs Mediterráneo 

Norte del 16 de 

setembre. 
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2.2.2. Organitzar actuacions , jornades, seminaris per posar 

en valor el territori pesquer de la Costa Brava i la seva 

activitat econòmica. 

2.2.2.1. La pesca engresca 

Hem participat 

amb Radio 

Vilafant al 

programa La 

pesca engresca 

va fer un 

recorregut per 

cadascuna de les 

onze confraries 

de la Costa Brava (el litoral de Girona), a través d’un producte estrella 

de cada  port pesquer. D’aquest peix o marisc s’explicà les 

característiques biològiques, els seus mètodes de pesca, valors 

gastronòmics, les possibilitats de cuinar-lo i les referències culturals 

del producte. L’emissió permetia també explicar qüestions 

estructurals de la pesca a Catalunya, com la cogestió pesquera, la 

reconversió del sector cap a la sostenibilitat ambiental i l’activitat 

pesquera com a element cultural del país. s’enregistraren a l’emissora 

amb la presència dels cinc membres de l’equip, la locutora-periodista, 

Mercè Mayné, el control tècnic Víctor Grau i els tres especialistes: 

Josep M Dacosta (biòleg i empordanòleg), Salvador Manera (pescador 

i educador ambiental del mar), Francesc Galí,  gerent del Grup d’Acció 

Local Pesquer -Galp - Costa Brava.  

Es van realitzar 11 programes els dijous de juliol i agost de 2020, dins 

el magazin El para-sol, 11,30 a 11,40. 

https://www.radiovilafant.net/category/el-para-sol/la-pesca-engresca 

 

 

2.2.2.2. I després de la crisi, què? Ateneu Cooperatius 

L’acció s’ha dut a terme amb l’ajut econòmic del Projecte dels 

Ateneus Cooperatius del qual en formen part. S’han realitzatzat 13 

entrevistes a tots els membres de la junta, socis del GALP Costa Brava 

i al Director General de Pesca Sergi Tudela.  

https://www.radiovilafant.net/category/el-para-sol/la-pesca-engresca
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Amb l’objectiu de 

donar visibilitat al 

sector pesquer, als 

socis del GALP i a la 

mateixa associació.  

Per l’ocasió s’ha 

creat el canal de 

youtube amb 

aquests vídeos 

hem tingut un total 

de 907 

visualitzacions. Un èxit espectacular, sobretot va l’impuls va venir del 

principi del confinament del 

COVID19 ja que la gent tenia 

ganes de visualitzar temes 

interessants. 

Alhora ens ha servit per tal 

de tenir material per les 

xarxes socials i donar 

visibilitat a l’associació. L’última entrevista es va publicar el 25 de 

juliol a l'Alcalde de Llançà, Francesc Guisset, repassa els reptes del 

sector i de l'administració per afrontar els nous reptes. Essent 

l'Ajuntament de Llançà membre del GALP Costa Brava.  

 

 

2.2.2.3. Xarxa Brava 

Nova acció per promocionar el peix fresc 

i de llotja del nostre litoral. El Grup 

d’Acció Local de Pesca de la Costa Brava 

hem creat un nou perfil a les xarxes 

socials amb aquest objectiu. El seu nom 

és Xarxa Brava i l’objectiu es estimular el 

consum del peix de llotja , a través d’un 

millor coneixement dels productes que 

capturen els pescadors de les diferents 

confraries gironines. Tot centrant-nos en 

bàsicament amb tres temes: exposar diferents especies, receptes i 

activitats de sensibilització ambiental. 
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Hem creant una pàgina web específica i dos perfils: Instagram i Facebook 

Es mantindran els perfils que ja té el GALP, que es centraran amb la 

informació institucional. 

N’hem parlat al Programa Elfarfm (minut 19:20), Radio Vilafant i a Radio 

Palamós. 

Pàgina web: www.xarxabrava.cat 

 

https://www.youtube.com/channel/UCq1RtoFMLbgYPojJk85Lhdw 

Inici: 6 de juliol 2020 

Activitat a 1 gener de 2021: 110 posts, 2,4K m’agrades i 

2402 seguidors. 

Instagram Usuari: @xarxabrava 

 

www.instagram.com/xarxabrava 

Inici 6 de juliol 2020 

Activitat a 1 de gener de 2021: 110 posts, 822 seguidors, 

seguint a 63. 

 

2.2.2.4. Projecte Formació Gastronòmica i peix de llotja: La mar 

de bé. 

S’han realitzat 11 capítols de la sèrie La Mar de Bé el programa divulgatiu 

que posa en valor el món de la pesca, concretament l’ofici de pescador, el 

peix de llotja i la cuina de la Costa Brava, ha estat presentat el divendres 

25 de setembre, de manera oficial, en un acte presidit per la Consellera 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, a l’Espai del 

Peix de Palamós. 

La Mar de Bé és un mitjà per ajudar i donar veu al sector pesquer que, 

actualment, pateix un important grau de desconeixement entre la 

població. El consumidor de peix va envellint i provoca una davallada de la 

cultura pesquera: ignorància del peix de llotja i desconeixença de les 

receptes de peix i marisc.  

Durant la seva ponència, la consellera Teresa Jordà ha explicat la 

importància de la cadena de valor del peix: des de la seva captura per 

part del pescador fins que arriba al plat: “Hem d’aconseguir fer entendre 

a la societat que, abans del plat i el consumidor, hi ha la figura del 

pescador que porta el peix i que té un paper imprescindible i molt 

important”. 

 

https://www.instagram.com/xarxabrava/
https://www.facebook.com/xarxabravagalp/
http://www.xarxabrava.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCq1RtoFMLbgYPojJk85Lhdw
http://www.instagram.com/xarxabrava
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S’ha publicat al canal de youtube 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLXg-

uLSOVvuK30SxKqUbyeZR8GleSlvyn) del GALP, a les xarxes socials de Xarxa 

Brava amb un gran èxit però l’impacte més gran han sigut les noticies 

relacionades que s’han generat i que la sèrie s’ha visualitzat a 24 

televisions locals de Catalunya. 

La mar de bé és un programa audiovisual de formació gastronòmica i peix 

de llotja. Es realitzaran 11 píndoles audiovisuals formatives gratuïtes de 

cuina del peix de llotja i de temporada de la mà d’un cuiner de reconegut 

prestigi dirigides als professionals de la gastronomia i a la ciutadania en 

general. Un pescador de 

cadascuna de les 11 

confraries de la Costa 

Brava. I 11 experts de 

temes relacionats amb el 

peix ja sigui de seguretat 

alimentaria, propietats 

nutricionals...  

En aquestes píndoles el 

nucli central seran la presentació de diferents peixos que es poden trobar 

a les llotges de la Costa Brava tot explicant les seves característiques, 

temporalitat i tècniques culinàries associades. S’acompanyarà amb les 

explicacions dels pescadors. I paral·lelament un expert exposarà un tema 

complementari al món del peix com ara temes nutricionals, innovacions 

pesqueres, turisme pesquer o riscos alimentaris.  

Des del Campus de l’Alimentació i Gastronomia de la Universitat de 

Girona donaran suport a aquesta formació online per tal de garantir un 

contingut acadèmic acurat. I la Fundació Promediterrània oferirà el servei 

d’assessorament sobre la gastronomia i les especies marítimes. 

Amb aquesta formació es donarà veu directament als pescadors del 

municipi tot oferint-los un paper protagonista per tal d’exposar amb més 

detall les característiques de la confraria local, les seves experiències i les 

seves arts de pesca. I així millorar el coneixement de la ciutadania 

d’aquest sector econòmic. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXg-uLSOVvuK30SxKqUbyeZR8GleSlvyn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXg-uLSOVvuK30SxKqUbyeZR8GleSlvyn
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2.2.3. Integració en dinàmiques territorials   

A mesura que el GALP Costa Brava es va posicionant com entitat a tenir en 

consideració en el territori, formant part de grups de treball establerts i també 

d’altres de nova creació per el desenvolupament local de les zones de litorals de la 

Costa Brava.  

Durant aquest primer semestre el grup ha participat en les següents dinàmiques ja 

consolidades com agent actiu: 

 Taula de Cogestió del litoral del Baix Empordà. La taula es va constituir el 

dia 1 de febrer del 2019. Es va aprovar el DECÀLEG, és a dir la Proposta de 

Compromisos Generals de Col·laboració dels membres de la taula  

El GALP Costa Brava és dinamitzador juntament amb la Cambra de 

Comerç de Palamós del subàmbit Promoció Econòmica, format per 

entitats associatives que de forma global treballen pel desenvolupament 

socioeconòmic del territori i en les que té un pes significatiu l’activitat 

econòmica en relació al medi litoral marí i que s’engloba sota l’àmbit 

Economia Blava.  

Per exemple s’han realitzat la jornada de formació Capacitat de Càrrega i 

Gestió Adaptativa, celebrada el passat 30 de setembre de 2020 en el 

marc de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.  

I la jornada de presentació 

i debat sobre les Bones 

pràctiques de l’economia 

blava a l’àmbit marí del 

Litoral del Baix Empordà 

del 10 de novembre de 

2020 organitzada per la 

Taula de Cogestió 

Marítima del Litoral del 

Baix Empordà. Que s’ha 

publicat al canal de 

Youtube del GALP Costa 

Brava 

(https://youtu.be/rMJXpps

MHlA)Els objectius de la jornada eren, bàsicament, donar a conèixer les 

bones pràctiques en alguns dels usos o activitats actuals a l’àmbit marí 

del Litoral del Baix Empordà, i reflexionar sobre altres bones pràctiques 

que es podrien incorporar.  
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La jornada tenia dues parts. A la primera, diferents entitats i empreses 

que realitzen activitats a l’àmbit marí del Litoral del Baix Empordà, van 

presentar les seves bones pràctiques a les activitats subaquàtiques, a la 

pesca recreativa, al piragüisme, als 

ports, als camps de boies i a la pesca 

professional. A la segona part, es va 

obrir a les intervencions i preguntes del 

públic (al voltant de 30 persones). 

Miquel Martí, Secretari de la Taula de 

Cogestió Marítima del Litoral del Baix 

Empordà, va ser la persona encarregada d’obrir i tancar les jornades i Pol 

Fages, President de la Cambra de Comerç de Palamós, va portar la 

moderació. 

 

 L’Associació Catalana de Dones de la Mar: ha organitzat una jornada 

interessant sobre dones 

i economia blava el 28 

de novembre de 2020 

de les 10h a les 11.30h. 

Amb la col·laboració del 

GALP Mar de l’Ebre i el 

GALP Costa Brava. Del 

nostre àmbit geogràfic 

s’ha presentat el 

projecte GALP Ser Pescadors al S.XXI. Els temes que s’han tractat són: 

Dones i GALPS, projectes inclusius i amb perspectiva de gènere; La dona 

al món científic marítim; Cloenda a càrrec de la l’honorable consellera 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya Teresa Jordà. 
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2.3. Comunicació i difusió actuacions Grup d’Acció Local 

Pesquer Costa Brava (premsa, televisió, ràdio, etc.) 

S’està treballant en dues línies la comunicació.  

2.3.1. Comunicació institucional 

Per un costat la comunicació institucional dirigida a tots els agents de l’àmbit 

pesquer i marítim, ja siguin pescadors, empreses de transformació, distribució, 

peixateries, com entitats i administracions públiques al sector pesquer-marítim i a 

totes les entitats i persones. A on es va comunicant les accions i novetats de 

l’associació. Els canals de comunicació són la pàgina web del GALP CB i els comptes 

de Twitter, Instagra i Youtube. Des del Radio l’Escala, Radio Vilafant i el programa de 

Radio Elfarfm es van donar cobertura a les accions que realitzem. 

2.3.2. Comunicació de foment del peix de llotja dirigit a la 

ciutadania 

Hem creat la Xarxa Brava per tal de barrejar missatges i focalitzar més el destinatari. 

Des d’aquí busquem arribar a la ciutadania que pot estar interessada amb els 

productes de proximitat i amb l’alimentació saludable però no te perquè interessar-

se per les interioritats del sector pesquer i marítim. www.xarxabrava.cat 

 

 

 

 

 

http://www.xarxabrava.cat/
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3. COMPTES ANUALS 

En l’Annex V s’adjunten els comptes anuals de tancament de l’exercici 2020 però 

encara no aprovats per Assemblea General prevista per el dia 3 de febrer de 2021. 

 

4. ANNEXES 

4.1. Annex I: Actes Juntes Directives i Acta Assemblea General Extraordinària  

4.2. Annex II: Informe modificació criteris de selecció d’ajuts dels beneficiaris.  

4.3. Annex III: Comptes anuals del 2020  

 

 

 

 

 

Pere Estradera Sagrera 
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Francesc Galí Llorens 

Gerent 
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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ GALP COSTA BRAVA, CELEBRADA A L’ESCALA 

EL DIA 21 DE JULIOL DE 2020 

A les 12:00 h del 21 de juliol de 2020, es reuneixen en sessió ordinària i sota la Presidència de 

Pere Estradera, amb l’assistència del gerent Francesc Galí i dels membres que s’indiquen a 

continuació, actuant com a Secretària la senyora Cristina Mañas Mañas. 

Assistents:  

- Pere Estradera 

- Miquel Martí 

- Xavier Domènech 

- Eusebi Esgleas 

- Marta Rodeja 

- Trinidad Agúndez  

- Cristina Mañas 

- Josep Lloret 

 

S’excusen: 

- Gemma Gotanegra 

 

S’inicia la reunió donant la benvinguda.  

 

1. Aprovació de l’acta de la reunió de la Junta anterior. 

S’aprova l’acta de la reunió anterior. 

 

2. Aprovació compte justificatiu despeses de funcionament del grup d’Acció Local 
Pesquer Costa Brava del primer semestre del 2020. 

 

Es presenta la relació de despeses a justificar semestral a la Generalitat i s’aproven. El resum és 

el següent: 

 Factures. 29.228,04€ 

 Despeses de personal: 25.940,52 

 Indirectes: 3.891,08 

 Altres despeses: 2.288,34 

 Total: 61.347,98 

 

3. Aprovació de la Memòria tècnica justificativa del primer semestre del 2020. 

 



 

2 

 

El gerent fa l’exposició de la Memòria justificatiu i s’aprova. 

 

4. Informació de la situació econòmica-financera. 

Es revisa l’estat actual de la situació econòmica-financera i es compara l’evolució amb el 

pressupost aprovat per aquest exercici 2020. S’ha augmentat pel que fa a factures degut al 
projecte La Mar de Bé i s’ha compensat per alguna reducció de despeses per l’efecte del 
COVID19 com ara que no s’ha contractat encara el perfil d’administratiu.  

Alhora es presenta una previsió de tresoreria per aquest darrer semestres. S’ha detectat 
possibles problemes de liquiditat a l’octubre i novembre a l’espera de rebre la subvenció 
funcionament del primer semestre del 2020 de la Generalitat que es preveu al novembre.  

S’aprova reduir despeses i retardar pagaments per tal de no tenir dificultats de tresoreria i no 
poder pagar els impostos. 

 

5. Informació dels projectes propis del GALP: 

a. Presentar Xarxa Brava (comissió de màrqueting) 

Es presenta la Xarxa Brava i la seva evolució. Des de principis de juliol han 

començat a publicar els perfils de isntagram i facebook. La web s’està construït 
degut al retard de l’empresa de màrqueting contractada. 

b. Projecte Formació Gastronòmica: La mar de bé. 

S’analitza el material pilot del programa de televisió La Mar de Bé. Degut a la 

seva alta qualitat gràcies a la Marta Rodeja ens hem posat en contacte amb la 

televisió Canal10 de l’Escala per tal d’explorar la possibilitat d’emetre’l per les 
televisions locals de Catalunya. A 

Alhora s’estudia la proposta econòmica de contractar l’Agencia de Comunicació 
Arkham per tal de dinamitzar i publicitar el contingut de La Mar de bé. S’aprova 
de realitzar aquesta proposta ja que el director de l’agencia a participat en el 
rodatge de La Mar de Bé ja que coneix el producte. L’encàrrec és bolcar tot el 
contingut a la web de la Xarxa Brava, utilitzar-lo a les seves xarxes socials, i 

realitzar contactes amb els diferents mitjans de comunicació de Catalunya per 

tal que en publiquin la noticia de la seva realització. 

c. Treballar les puntuacions 

Al setembre s’iniciarà el treball per millorar les puntuacions de les avaluacions 
dels ajuts GALP de la mà de la Consultora La Funambula. 

6. Assumptes sobrevinguts. 

Canvi de seu. Es pacta que el GALP Costa Brava quan s’instal·li al primer pis de les oficines de la 
Confraria de l’Estartit abonarà quatre mensualitats de cop per tal de facilitar la tresoreria de la 
Confraria per la instal·lació d’un aparell de refrigeració. 

 

 

7. Torn obert de paraules. 
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No hi cap intervenció. 

I sense cap més tema per tractar a les 14:00 hores s’aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta 

acta signada per President i la Secretària. 

 

 

Pere Estradera       Cristina Mañas Mañas 
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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ GALP COSTA BRAVA, CELEBRADA 

VIRTUALMENT AMB L’APLICACIÓ JITSI MEET https://meet.jit.si/galpcostabrava 

EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2020 

A les 09:00 h del 9 de novembre de 2020, es reuneixen en sessió ordinària i sota la Presidència 

de Pere Estradera, amb l’assistència del gerent Francesc Galí i dels membres que s’indiquen a 

continuació, actuant com a Secretària la senyora Cristina Mañas Mañas. 

Assistents:  

- Pere Estradera 

- Miquel Martí 

- Xavier Domènech 

- Marta Rodeja 

- Josep Lloret 

- Trinidad Agúndez 

- Manuel Rodríguez 

- Cristina Mañas 

 

 

S’excusen: 

- Gemma Gotanegra 

 

S’inicia la reunió donant la benvinguda.  

 

  

1. Aprovació de l’acta de la reunió de la Junta anterior. 

S’aprova l’acta de la reunió anterior. Amb l’esmena  que s’ha de corregir el lloc on es va dur a 
terme la reunió, que va ser a l’Escala. 

 

2. Revisió i aprovació dels indicadors dels ajuts GALP amb l’assistència d’en Manuel 
Rodriguez de la Funambula.  

Es destaca que per les valoracions en les criteris actuals de l’EDLP: 

 No es diferencien els eixos estratègics. 

 Queda confús els termes projectes productius i no productius. 

 No es distribueix per entitats: públiques, privades, sense ànim de lucre... 

Riscos: 

 Concentració de projectes amb les mateixes temàtiques. 

 Criteris de selecció: falten ítems per una bona valoració. 

https://meet.jit.si/galpcostabrava
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PRIORITATS QUE HAN DE REFLEXAR ELS CRITERIS 

1. Objectivitat, verificabilitat i justificació 

2. Evitar judicis de valor 

3. Prioritzar activitats promogudes pel sector pesquer o aqüícola. 

4. Recollir prioritat estratègiques associació GALP Costa Brava 

5. Valorar la continuïtat i permanència dels resultat de les operacions per les que sol·licita 

ajudes. 

Plantejament utilitzat: Concurrència competitiva amb diferents puntuacions per eixos. 

Plantejament proposat: Valoració objectiva i verificable realitzada pel departament tècnic, en 

aquest cas el Gerent. I la junta directiva dona aprovació. 

Els criteris plantejats s’ajusten al que preveu l’ordre de la Generalitat que regula les bases dels 
ajuts GALP. 

Una possibilitat de valoració pels projectes proposats per centes d’investigació o universitats és 

que es pugui evidenciar les necessitats d’aquest pel sector.  

També, es proposa que es demani la verificació de que el projecte sigui nou. Pot incorporar 

accions complementàries. 

Seguint amb aquest tema, es proposa puntuar els eixos que actualment es té més carència. 

Pel que fa a la concentració de l’ajuda es podria limitar quantitat màxima per entitat. I/o 

prioritzar les persones o entitats que no hagin rebut ajudes. 

La puntuació es proposa per prioritats de projectes. 

PROPOSTA D’ESCALA DE LÍMITS D’AJUDA 

Diferents trams d’ajuda per poder descartar projectes que podrien finançar-se per altres línies 

d’ajut. 

Quan els criteris siguin acceptats es modificaran el sistema de rebuda de la informació. Es 

modificarà la memòria per poder verificar els criteris que es vulguin defensar. 

Es fa la reflexió que des del GALP CB s’haurà de fer un gran treball per poder motivar la 
incorporació de gent jove dins el sector. 

Es necessari fer visible les línies d’ajut al col·lectiu dels pescadors, peixaters, empreses de 
transformació i restaurants. 

El Reglament FEMP en l’article 3 planteja que en el cas de projectes que estiguin contemplats 
en les línies generals del FEMP s’ha de comprovar el seu caràcter local per poder ser elegits dins 

els ajuts GALP. 

Es proposa de deixar una setmana per acabar de valorar el treball abans d’aprovar-lo 

definitivament. 

6. Revisió prioritats projectes propis amb l’assistència d’en Manuel Rodriguez de la 
Funambula.  

Es realitzarà el mateix dia que es valora la proposta de valorització de projectes a d’ajuts GALP. 
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7. Presentació de la proposta de realització de la segona temporada de La Mar de bé.  

S’incorpora en la reunió en Lluís Moreno de l’empresa d’Arkham, director dels programes de la 

Mar de bé. 

Es demana el retorn de l’acció de la Mar de bé. S’explica que aquesta informació la treballaran i 
la facilitaran a la junta. 

S’explica que en la primera temporada s’ha elaborat 11 capítols que s’han transmès en xxss i TV. 

En la segona temporada es proposa que en Quim Casellas s’embarqui en un vaixell de pesca i es 

faci el programa insitu, essent el pescador i el peix els protagonistes. 

Aquest projecte s’emmarca en l’esperit de TV3 essent un programa de territori. Serien també 

12 capítols de 30’ en antena, més dos episodis especials, on el plató serà el vaixell, la pesca, el 

peix... 

Es realitzarien píndoles informatives i molt dinàmiques, didàctiques i divertides. Hi haurà 

l’intriga de com ira la pesca el preu de venda, es gravaran les subhastes, visitar els equipaments 

culturals relacionats amb la pesca com les aules gastronòmiques,... 

Les cuines seran a l’aula de Blanes, Espai del peix, el Maram i l’aula de Roses. 

El programa es gravaria en mar, terra i aire. Es volen gravar imatges subaquàtiques, i 

s’acompanyarà les gravacions amb un dron. La música serien de cantants catalans. 

El showcooking seria de ma d’en Quim. 

Els canals serien TV3, online, web i xxss. Equip transversal cobrint totes les necessitats. 

Direcció Lluís Morenoa, producció en Curro Lucas i gravació Marc Planaguma. Amb 

l’assessorament del GALP Costa Brava i la Fundació Promediterrània. 

Dintre el preu es dinamitzaria els programes a través de les xarxes i webs. 

Es transmetria a l’estiu. I els rodatges es portarien a terme els mesos d’abril, maig i juny. 

L’emissió es faria fins al setembre. El pressupost 78.000€ sense IVA aproximadament. 

Es dona lloc als dubtes sobre el projectes, ens els que es reflexiona sobre la prioritat d’aquest 
projecte pel sector en detriment d’altres. També es posa en dubte que sigui el propi GALP que 
financí aquest projecte, o bé s’ha de buscar patrocinadors externs.  

Per altra banda, es creu que seria una oportunitat única per visualitzar el sector i arribar a tot 

tipus de públic. L’avantatge de fer-ho directament amb el GALP és el control de la narrativa i 

conceptualització, i que en 6 mesos màxim tindríem els diners invertits retornats. 

Sorgits aquests dubtes s’acorda acabar de parlar-ne en la propera reunió. 

8. Presentació del contingut de la web Xarxa Brava  

9. Torn obert de paraules. 

No hi cap intervenció. 

I sense cap més tema per tractar a les 11h 25 min s’aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta 

acta signada per President i la Secretària. 
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Pere Estradera       Cristina Mañas Mañas 
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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ GALP COSTA BRAVA, CELEBRADA A PALAMÓS 

EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2020 

A les 12:00 h del 18 de novembre de 2020, es reuneixen en sessió ordinària i sota la Presidència 

de Pere Estradera, amb l’assistència del gerent Francesc Galí i dels membres que s’indiquen a 

continuació, actuant com a Secretària la senyora Cristina Mañas Mañas. 

Assistents:  

- Pere Estradera 

- Miquel Martí 

- Xavier Domènech 

- Marta Rodeja 

- Josep Lloret 

- Trinidad Agúndez- virtualment 

- Gemma Gotanegra-virtualment 

- Cristina Mañas 

 

S’inicia la reunió donant la benvinguda.  

 

1. Aprovació de l’acta de la reunió de la Junta anterior. 

S’aprova l’acta de la reunió anterior.  

2. Presentació de les peticions de cartes de suport de diferents centres d’investigació per 

la línia de l’ajut FEMP dedicat exclusivament a investigació. Es destaca que per les 

valoracions en les criteris actuals de l’EDLP: 

S’explica que ens han arribat tres peticions de suport a diferents projectes: 

 Projecte proposat per Sílvia Gómez de la UAB sobre estudi socioeconòmic lligat amb 

la taula de cogestió de la sèpia. 

 Projecte Joan Company Batista el qual preten continuar el seguiment biològic de les 

diferents espècies d’interés a nivell de tot el litoral. 

 Projecte Josep Lloret sobre valorització d’espècies poc conegudes, analitzant-les a 

nivell d’omega 3, enllaçat en un pla de comercialització. Enfocat en la salut i donant 

valor afegit al consumidor.  
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S’acorda donar suport als tres projectes. 

S’explica la possibilitat de demanar, en les properes sol·licituds de suport a projectes 

d’investigació, documentació concreta per poder justificar l’interès del grup i posteriorment 

publicar aquesta informació a la web del GALP CB.  

Per altra banda, des de la Federació Catalana de Confraries s’ha demanat un programa 

informàtic, a través d’un projecte de cooperació, per poder controlar els dies pescats per les 

embarcacions d’arrossegament, lligat amb el nou Reglament de regulació de la gestió 

pesquera mitjançant els dies de pesca. El pressupost és de 14.000€ per l’empresa 

informàtica i 4.000€ per la presentació. 

Es comenta que aquest projecte ha vingut molt fet de la Federació sense consulta prèvia als 

membres de la nostra associació. El Gerent va mostra a aquesta Federació el seu desacord 

en la gestió d’aquest procediment. Tot i així, i pel bé de les Confraries que en poden treure 

profit, s’acorda tirar endavant aquest projecte de cooperació, però alertar a la Federació 

que aquesta junta no està d’acord en tirar endavant altre projectes sense consens i estudi 

previ de la informació. 

3. Revisió i aprovació dels indicadors dels ajuts GALP presentats en l’anterior junta. 

Es repassen els indicadors i es considera que són correctes, en alguns casos molt seccionats, 

però adequadament estructurats. Es proposa que es treballi un document intern més 

detallat per facilitar la seva difusió i posada en funcionament. 

També es proposa que en les diferents línies dels possibles projectes d’aquestes línies es 

prioritzi i es valori positivament el fet que el pescador hi tingui un retorn directe d’aquests. 

Revisats els indicadors s’aproven per portar-ho a terme en la nova convocatòria. 

4. Revisió i aprovació de les línies d’actuació prioritàries d’actuació pels projectes 

propis.  

Es revisen i s’aproven. 

5. Debat sobre la idoneïtat d’intentar emetre La Mar de Bé 2 per TV3 en base a les línies 

d’actuació prioritàries aprovades en el punt anterior. 

S’explica que els programes de la Mar de Bé en alguns casos els guions no van ser prou 

adequats i alguns casos es van fer explicacions a manca de validesa, i sense ser prou certes. 

Tot i que tots els ponents tenien els seus guions prèviament elaborats i validats, en algun 

cas es va sortir del context. 



 

3 

 

Per altra banda, es considera que millorant aquests detalls, aquesta acció serà molt 

important pel sector i que revertirà directament en aquest. 

L’impacte de la primera edició ha estat molt positiu segons els indicadors analitzats. 

El sector ha tingut una gran implicació i s’ha empoderat del projecte amb gran entusiasme. 

També, es reflexiona si encaixa dins la valoració ordinal de projectes propis. I es creu que sí, 

tot i que la línia prioritària esta enfocada en l’escolarització i tot i ser un programa per tots 

els públics, potser que per horari no el puguin veure escolars de curtes edats. En aquest 

sentit, es proposa poder fer edició especial en canals infantils i possibilitat d’ofertar-se a TV3 

a la carta. 

També, es creu important per visualitzar el sector, essent un programa dirigit directament 

al consumidor. 

Es planteja la possibilitat de poder accedir en altres plataformes televisives. 

En una altre intervenció es reflexionar sobre la prioritat d’aquesta acció. S’afegeix que serà 

important per donar a conèixer la tasca del pescador i tots els procediments de 

comercialització del peix. Donant valor afegit al seu producte. És important fer un bon ressò 

amb una bona campanya de comunicació. 

Debatut el tema es conclou que cal ser molt prudents a nivell financer i de contingut del 

programa. Amb la intenció de treure-li el màxim rendiment al projecte i buscant les possibles 

continuïtats futures. 

S’aprova amb abstenció  d’en Josep Lloret, que mostra amb la seva intervenció els seus 

dubtes i reticències sobre la idoneïtat d’aquesta iniciativa. 

6. Fixar data de l’Assemblea General Extraordinària per aprovar els indicadors i les 

línies d’actuació prioritàries.  

Es proposa fer l’Assemblea dia 2 de desembre a les 12h. 

 

7. Assumptes sobrevinguts.  

No hi ha assumptes sobrevinguts. 

 

No hi cap intervenció. 
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I sense cap més tema per tractar a les 14h 45 min s’aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta 

acta signada per President i la Secretària. 

 

 

Pere Estradera       Cristina Mañas Mañas 
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0. ANTECEDENTS 

0.1. Evidències sobre la distribució d'ajudes després de l'avaluació intermèdia de la EDLP Costa Brava 

Una vegada superada l'avaluació intermèdia, presentada a principis de l'any 2020, s'obtenen les següents evidències sobre la distribució dels fons: 

1r. El model de convocatòria no distingeix la distribució pressupostària per línies d'ajuda, concorrent totes les sol·licituds entre elles, no agrupant les mateixes 

per a concurrències separades per línies d'ajuda. Aquestes línies d'ajuda reben el nom d'eixos en la EDLP Costa Brava. 

L'anàlisi de la distribució de les ajudes pagades mostra a l'eix 3 (Desenvolupament) amb un pressupost executat sobre el total del 38%, superant una previsió 

del 20%. Un altre eix que supera la seva previsió és l'eix 2 (Sostenibilitat), un 26% pagat sobre un 20% previst. 

Els eixos que no aconsegueixen la previsió de distribució del pla financer de la EDLP Costa Brava són l'eix 4 (Formació), amb un 6% pagat sobre un 20% 

previst, i l'eix 1 (Competitivitat), amb un 30% pagat sobre el 40% previst. 

EJECUCIÓN EFECTIVA EN 

CONVOCATORIAS 2018-2019 

EJECUCIÓN PREVISTA EN 

CONVOCATORIAS 2018-2019 
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La gerència indica que la manera de conducta en la selecció de les operacions no preveu cap modificació en aquest marc pluriennal per part de l'Organisme 

Intermedi de Gestió.  
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2n. Analitzada la naturalesa de les entitats que perceben les ajudes, considerades la convocatòria 2018-2019 i la 2019 extraordinària, el 45% de les ajudes 

han estat pagades a centre de recerca públics, el 17% a ajuntaments, el 14% a associacions o ONG’s, el 8% a confraries de pescadors o federacions que 

integren a aquestes, el 8% a empreses, el 6% a Consells Comarcals i el 2% al GALP (sense considerar les accions de cooperació). 

Un 32% de les ajudes s'han pagat a entitats de naturalesa privada i un 68% s'han pagat a entitats de naturalesa privada. 

3r. Atesa la classificació realitzada en el procés d'elegibilitat i selecció de les sol·licituds d'ajuda, un 23% s'han considerat operacions de naturalesa productiva. 

Com és lògic, el 77% restant s'han considerat operacions de naturalesa no productiva. 

4t. Si el nivell de detall de l'anàlisi de la distribució s'estableix a l'escala de la persona o entitat que promou, trobem entitats que, individualment, reben més del 

10% de les ajudes pagades: CSIC-ICM: 11,60%, UdG: 10,75% i IRTA: 10,53% 

Amb una representació sobre el total entre el 5 i el 10% de les ajudes pagades trobem les següents entitats: *SUBMON D.E.C.E.N.: 7,14%, Fundació 

Promediterrània: 7,81% i - Ajuntament de Tossa de Mar: 5,19%.  
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Amb un pes sobre l'ajuda pagada total entre el 3 i el 5% trobem les següents entitats: Ajuntament de Llançà: 4,77%, Universitat de Barcelona: 3,04%, Consell 

Comarcal de la Selva: 4,23%, Ajuntament de Palamós: 3,47%, Associació de centres subaqüàtics de la Costa Brava: 3,41%, Pescadors de Roses planta 

d’*envasat, S.L.: 3,00% i Empordà Mar S.L: 3,06%.  
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0.2. Anàlisi sistema de selecció d'operacions actual, base de la nova proposta de selecció d'operacions. 

Els criteris de selecció aplicats en les convocatòries anteriors presenten les següents característiques: 

1r. Distingeixen dos tipus de criteris: generals i específics. 

Els criteris generals s'apliquen a totes les sol·licituds, amb independència de l'encaix de l'operació plantejada en un dels quatre eixos d'operacions prevists en 

la EDLP GALP Costa Brava. 

Alhora aquests criteris generals distingeixen entre projectes productius i no productius, si bé no s'observen diferències de fons entre els diferents criteris 

aplicats, a penes algun canvi en la *DENOMINACIÓ del criteri, no variant substancialment la manera d'aplicar-lo. 

Els criteris específics s'apliquen a les sol·licituds vinculades a un eix concret, sent quatre els eixos plantejats en el pla d'acció de la *EDLP GALP Costa Brava: 

competitivitat (eix 1), sostenibilitat (eix 2), desenvolupament (eix 3) i formació (eix 4). 

Els criteris generals sumen 30 punts, mentre que els criteris específics sumen 170 punts. 

2n. L'avaluació del procediment de selecció desenvolupat en les convocatòries anteriors ens permet observar que la selecció de les operacions no realitza 

distincions entre aquestes. Es tracta d'una selecció de manera general, no distingint la disponibilitat del crèdit per eixos, tampoc distingeix la disponibilitat del 

crèdit entre operacions de naturalesa productiva i operacions de naturalesa no productiva. 

És a dir, si el crèdit disponible en una convocatòria és de 500.000 euros, la selecció de les sol·licituds admissibles i elegibles que han concorregut a aquesta 

convocatòria atén un procés de concurrència únic, en el qual totes les sol·licituds concorren a l'uníson, sense establir categories de concurrència per línies 

d'actuació (eixos en el cas de la EDLP GALP Costa Brava), no observant tampoc la divisió entre les categories de sol·licituds de naturalesa productiva i no 

productiva. 

3r. Una anàlisi dels criteris de selecció, anàlisi presentada com a document intern en l'avaluació intermèdia de la EDLP GALP Costa Brava mostra la necessitat 

d'introduir millores en l'aplicació dels criteris de selecció d'operacions. Aquestes millores contribuiran a un major grau d'objectivitat, verificabilitat i quantificació 

dels criteris, característiques que determinen la precisió i el rigor dels criteris de selecció emprats. 

En aquest sentit, redundant en les conclusions de l'avaluació intermèdia, membres de la junta directiva han mostrat la seva incomoditat amb la fórmula 

d'aplicació dels criteris de selecció, indicant la dificultat per a aplicar alguns d'ells i l'excés de judici de valor sobre criteris que no resulten concrets i específics. 

Sobre la base de la lectura del procés de selecció d'operacions vigent, després de la demanda del GALP Costa Brava es planteja la reformulació del sistema 

de selecció d'operacions sobre la base dels següents fonaments: 

1r. Consideració única de la concurrència de totes les sol·licituds, no determinant concurrències per eixos o/i pel caràcter productiu/no productiu de l'operació, 

manca de sentit i és contraproduent establir criteris específics per eixos i per la naturalesa productiva de l'operació.  

Per això, s'estableix una bateria de criteris de selecció única que permeti valorar les operacions sobre la base de la concurrència global, establint criteris 

idèntics per a totes les operacions. Aquesta fórmula permet l'aplicació dels mateixos criteris de selecció a totes les sol·licituds que concorren al procés de 

selecció amb un únic sistema d'ordenació. 

2n. Determinació de criteris de selecció objectius, verificables i quantificables.  

Per a això, s'estableix una fitxa detallada del criteri de selecció, fitxa en la qual es detalla l'aspecte objectiu que permet determinar l'assignació de la puntuació. 
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Cada criteri consta de determinats aspectes objectius que estan vinculades a una puntuació, establint un màxim de puntuació per criteri.  

Aquestes situacions poden resultar excloents en l'assignació de la puntuació (s'assigna el valor de l'una o l'altra situació) o poden ser complementàries (se 

suma el valor de les situacions).   

3r. Determinació d'un sistema d'informació dels criteris de selecció que atengui un objectiu fonamental: evitar l'aplicació de qualsevol judici de valor en 

l'assignació de puntuació a cada sol·licitud d'ajuda. 

Per a això, es proposa un document d'informació sobre les característiques de l'operació, complementari al lliurament de la memòria vinculada a la sol·licitud 

d'ajuda. Aquest document serà validat per la gerència del GALP Costa Brava, sent el document basi en les comissions o comitès de valoració de les operacions. 

4t. En la determinació específiques dels criteris s'inclouen figures que no existint en l'actualitat poden existir en el futur. Serveixi com a exemple el cas de les 

Organitzacions de Productors de Pesca (OPP). En l'actualitat en la Costa Brava operen confraries i associacions de pescadors, no existint cap OPP, encara 

que sí que s'observa l'inici d'aquest procés en un dels nuclis pesquers de la Costa Brava. 

En aquesta línia es trobarien les activitats aqüícoles d'interior, coneixedors de les dificultats de la Costa Brava per a la instal·lació de piscifactories en mar 

oberta.  

5è. La configuració específica d'aquest sistema d'aplicació de criteris de selecció s'orienta a una aplicació tècnica desenvolupada en cascada:  

a) Lectura d'informació concreta aportada per la persona o entitat sol·licitant sobre els criteris de selecció. Gràcies a document creat a aquest efecte, 

lliurat al costat de la memòria 

b) Trasllat de la gerència a l'informe base per a informar el comitè de selecció d'operacions i a la junta directiva per a la seva aprovació o/i matisació 

 

6è. Amb independència de l'aplicació de criteris generals i específics en la selecció de sol·licituds d'ajuda presentades a l'empara de la EDLP GALP Costa 

Brava, les operacions hauran d'atendre els criteris de selecció general que determina el document “Criteris de selecció d'operació del Programa Operatiu 

FEMP” 

- Adequació del projecte a l'anàlisi DAFO del PO del FEMP, així com a l'estratègia i, en particular, al compliment dels fins de l'Objectiu Específic previstos 

per a les mesures recollides en l'apartat 3.3. del PO < Mesures Pertinents i Indicadors de Productivitat > 

- Aportació del projecte a la consecució dels indicadors de resultat, implicació del projecte en altres prioritats, objectius específics o altres plans estratègics 

- Coherència amb la EDLP GALP Costa Brava 

Aquest criteri general no suma en la puntuació obtinguda per cada sol·licitud d'ajuda, el seu objecte és determinar que l'operació s'ajusta als objectius de la 

convocatòria d'ajuda. 

El resultat d'aquesta valoració pot determinar-se amb qualsevol de les següents qualificacions: alt, mitjà, baix, exclòs. 

7è. De la manyaga manera, s'atén a l'indicat en l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, per la qual s'aproven els bases reguladores de les ajudes per a 

l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeo Marítim de la Pesca a Catalunya 2014-2020. 

En aquesta ordre s'indica que com a màxim s'aplicaran 10 punts a cadascun dels següents criteris: capacitat tècnica (criteri 13 en aquesta proposta de 

modificació), impacte territorial (criteri 5) i generació d'ocupació en el territori (criteri 8). 

En el cas de la generació d'ocupació s'ha considerat tant la creació o/i consolidació d'ocupació com la generació d'activitat econòmica que pogués propiciar la 

generació d'ocupació. 
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1. LA PROPOSTA CONCRETA 

1.1. Mapa proposta criteris de selecció d'operacions 

La selecció d'operacions ha de partir de la definició d'algunes condicions que es consideren excloents. És a dir, si no es compleixen les següents condicions 

les sol·licituds es considerarien no elegibles.  

La consideració d'aquestes condicions haurà d'observar-se en el moment de recepció de la informació associada a la sol·licitud d'ajuda, sent possible 

complementar o esmenar la documentació per part de la persona o entitat sol·licitant. 

Una vegada aplicats els criteris de selecció, indicant la prioritat de les operacions, es determinarà el tram d'ajuda màxim. 

 

1r. OBSERVAR EL COMPLIMENT  CONDICIONS D'ELEGIBILITAT: 

a) En el cas de projectes desenvolupats per empreses, documentació que permeti identificar que no es tracta d'una empresa en crisi. Comptes anuals o 
impost de societats que permeti analitzar els tres últims exercicis fiscals. 

b) En el cas de projectes que consisteixin en el desenvolupament d'estudis o recerques, declaració expressa responsable argumentada que indiqui la no 
existència de recerques relacionades o la novetat que introdueix la recerca en relació amb recerques anteriors.  

c) En el cas de projectes que consisteixin en la millora de recursos tangibles el compromís exprés de mantenir l'ús i l'operativitat d'aquests al llarg de 5 anys. 
d) En el cas de projectes finançats amb un percentatge superior al 50%, compromís d'accés públic a resultats i de la posada a la disposició dels recursos 

generats per a la seva publicació en la pàgina web del GALP Costa Brava.  
e) Existeix informació sobre l'operació suficient per a definir els criteris de selecció i per a observar la moderació de costos en el pressupost plantejat. 
f) En el cas que el projecte pogués ser finançat amb càrrec a altres capítols del *FEMP, al marge de la *EDLP Costa Brava, observació del compliment de 

les condicions establertes per a aquestes mesures. Per exemple, les operacions de diversificació empresarial estan limitades en la seva quantia d'ajuda 
(75.000 euros). 

g) Observació del compliment de la regla de Minimis que estableix la Unió Europea en el cas d'empreses que no formin part del sector pesquer o/i aqüícola. 
No es pot acumular més de 200.000 euros d'ajudes en els tres últims exercicis fiscals. 
 

2N. APLICAR ELS CRITERIS DE SELECCIÓ 

L'aplicació proposada dels criteris de selecció i la proposta de trams d'ajuda atén una sèrie de prioritats que es dedueixen de l'anàlisi anterior i de l'avaluació 
intermèdia. Abans d'abordar el detall d'aplicació de cadascun dels 13 criteris proposats, destaquem aquestes prioritats: 
1r. Determinar aspectes o elements en l'aplicació de cada criteri que garanteixin el seu VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT, intentant eliminar qualsevol judici 
de valor. 
2n. Prioritzar les activitats promogudes pel sector pesquer o aqüícola, aquest últim fins ara inèdit en l'àmbit GALP Costa Brava, també es prioritzen les 
operacions que ofereixin un benefici directe a aquests sectors. 
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3r. Introduir d'una forma evident els objectius transversals que es consideren en les polítiques de desenvolupament local participatiu desenvolupades en el 
marc dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (EIE) i, dins d'aquests, del Fons Europeu Marítim i Pesquer (FEMP). Aquests objectius són la creació 
d'ocupació, la lluita contra el canvi climàtic, la innovació, la igualtat i la perspectiva de gènere i la participació juvenil. 
4t. Recollir les prioritats estratègiques considerades en el si de l'associació GALP Costa Brava. 
5è. Valorar la continuïtat i permanència dels resultats de les operacions per a les quals se sol·licita l'ajuda. 
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CS1. Equilibri del pla d’acció EDLP  E 4 20 
CS2. Prioritat de la projecció estratègica 2020 E 4 30 
CS3. Impacte territorial del projecte E 3 10 
CS4. Concentració d’ajudes E 3 15 
CS5. Naturalesa de l’entitat promotora E 12 15 
CS6. Integració en estructures de cooperació E 5 15 
CS7. Acreditació capacitat tècnica E 2 10 
CS8. Generació d’activitat econòmica-creació d’ocupació C 12 10 
CS9. Innovació E 11 15 
CS10. Lluita contra el canvi climàtic  C 12 15 
CS11. Igualtat i perspectiva de gènere  E 14 15 
CS12. Participació juvenil E 14 15 
CS13. Impacte social del projecte E 11 15 

 
Criteris i puntuacions obligatòries segons l’Ordre de Bases (Annex 2 Ordre APM/1124/2017) 

CRITERIS DE 
SELECCIÓ 
GENERALS  
30 PUNTS 

CONCURRÈNCIA ÚNICA (Segons les pautes del DARP) 

Totes les sol·licituds concorren i són ordenades sobre la base dels criteris 

de selecció, amb independència de la seva naturalesa productiva o no 

productiva i del seu encaix en l'un o l'altre eix de la EDLP GALP Costa 

Brava 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS 
(DETERMINATS POR EIXOS)  

170 PUNTS 

CONCURRÈNCIA ÚNICA (Segons les pautes del DARP) 

Totes les sol·licituds concorren i són ordenades sobre la base dels criteris 

de selecció, amb independència de la seva naturalesa productiva o no 

productiva i del seu encaix en l'un o l'altre eix de la EDLP GALP Costa 

CRITERIS DE SELECCIÓ  
200 PUNTS 

SISTEMA VIGENT SISTEMA PROPOSAT 
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3.3. Detall dels criteris de selecció. Fórmula d'aplicació 

 

 

 
CS2.1. Llistat Prioritat 1.  Operacions considerades prioritàries de grau 1 

 [PE23. Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat orientades a escolars] 

 [PE41. Creació o/i desenvolupament de marques col·lectives o de garantia que posin en valor la producció del sector pesquer] 

 [PE32. Desenvolupament de campanyes de sensibilització que promoguin el relleu generacional en l'activitat pesquera] 

 [PE33. Desenvolupament de programes formatius que promoguin el relleu generacional en l'activitat pesquera] 

 [PE24. Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat orientades a famílies] 

 [PE36. Projectes de col·laboració entre el sector pesquer i els centres de recerca buscant una millora en el patró d'explotació pesquer1] 

 [PE48. Campanyes de promoció de la gastronomia milla zero, basada en els productes pesquers de proximitat] 

                                                   
1 Millora dels arts de pesca, millora dels caladors, millora de les embarcacions… 

 

CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS1   EQUILIBRI DEL PLA D’ACCIÓ EDLP MÁXIMA PUNTUACIÓN 20 

Descripció 
Vocació 

Al no concórrer en categories independents les sol·licituds, sobre la base de l'eix en el qual encaixen, s'assigna una valoració diferent a les operacions plantejades 
en cada eix de la EDLP, conforme a la prioritat del pla financer de la EDLP i conforme al nivell de compromís observat en cada eix 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L'APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

CS1.1 Projectes amb encaix en l'eix 1 

Encaix del projecte a l'un o l'altre eix 
 

20 

CS1.2 Projectes amb encaix en l'eix 2 10 

CS1.3 Projectes amb encaix en l'eix 4 5 

CS1.4 Projectes amb encaix en l'eix 3 2 

CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS2  GRAU DE PRIORITAT DE LES OPERACIONS EN LA PROJECCIÓ ESTRATÉGICA   MÁXIMA PUNTUACIÓN 30 

Descripció 
Vocació 

La vocació d'aquest criteri és valorar millor les tipologies de projectes a les quals s'ha concedit una major prioritat en la projecció estratègica segons el diagnòstic 
intern 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L'APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

CS2.1 Llistat Prioritat 1.  Operacions considerades prioritàries de grau 1 

Segons el resultat de la projecció estratègica, argumentat en l'epígraf 1.3 d'aquest document 
i recollides en el següent llistat. 

30 

CS2.2 Llistat Prioritat 2.  Operacions considerades prioritàries de grau 2 20 

CS2.3 Llistat Prioritat  3.  Operacions considerades prioritàries de grau 3 10 

CS2.4 Llistat Prioritat 4.  Operacions considerades prioritàries de grau 4 5 
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 [PE31. Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat orientades a la gran distribució] 

 [PE66. Projectes que promoguin la comercialització en mercats minoristes dels productes pesquers] 

 [PE28. Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat orientades a restaurants] 

 [PE82. Millora dels processos de presentació, etiquetatge i envasament de la producció pesquera] 

 [PE43. Creació o/i desenvolupament de campanyes que posin en valor turístic el patrimoni cultural marítim-pesquer] 

 [PE85. Millora en la presentació en el punt de venda de la producció pesquera] 

 [PE06. Creació, ampliació o millora d'empreses de transformació de la pesca] 

 [PE86. Cerca de noves formes de presentació del producte pesquer] 

 [PE50. Projectes d'informació, sensibilització i formació sobre els beneficis per a la salut dels productes pesquers] 

 [PE02. Creació d'empreses per pescadors en sectors relacionats amb la pesca] 

 [PE83. Millora dels sistemes de traçabilitat de la producció pesquera] 

 [PE27. Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat orientades a peixateries] 

 [PE29. Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat orientades a restauració de col·lectivitats] 

 [PE49. Projectes d'informació, sensibilització i informació sobre els beneficis per a la salut de l'entorn marítim] 
 

CS2.2. Llistat Prioritat 2.  Operacions considerades prioritàries de grau 2 

 [PE21. Creació, ampliació o millora d'espais singulars que posin en valor la cultura pesquera] 

 [PE53. Creació, ampliació o millora d'empreses d'economia circular sobre la base de subproductes pesquers i residus marins- pesquers] 

 [PE25. Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat orientades a associacions] 

 [PE35 Desenvolupament de programes formatius que millorin la contribució del sector pesquer a la lluita contra el canvi climàtic] 

 [PE38. Projectes de col·laboració entre el sector pesquer i els centres de recerca buscant una millora en la transformació dels productes] 

 [PE30. Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat orientades a turistes i excursionistes] 

 [PE16. Creació, ampliació o millora de restaurants especialitzats en productes pesquers de proximitat] 

 [PE11. Creació, ampliació o millora de peixateries] 

 [PE84. Millora en l'eficiència energètica en la cadena de valor de la producció pesquera] 

 [PE65. Projectes que promoguin la comercialització en mercats majoristes dels productes pesquers] 

 [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 pesquer2]   

 [PE61. Projectes de lluita contra el furtivisme en la qual participi la flota pesquera local] 

 [PE52. Creació, ampliació o millora d'empreses de biotecnologia amb base en productes marins] 

 [PE72. Desenvolupament i divulgació de receptaris de gastronomia marinera de peix de baix cost comercial] 

 [PE12. Creació, ampliació o millora d'empreses de turisme mariner] 

 [PE04. Creació d'empreses per familiars directes de pescadors en sectors relacionats amb la pesca] 

 [PE34. Desenvolupament de campanyes de sensibilització que millorin la contribució del sector pesquer a la lluita contra el canvi climàtic] 

 [PE54. Campanyes de sensibilització, informació i formació 3 R: reutilització, reciclatge i reducció de residus] 

 [PE26. Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat orientades a gent gran] 

 [PE47. Millora en les instal·lacions de les confraries com a espais receptius de turisme mariner] 

 [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] 

                                                   
2 Millora dels arts de pesca, millora dels caladors, millora de les embarcacions… 
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 [PE20. Creació, ampliació o millora d'espais singulars que posin en valor la cultura marinera] 

 

CS12.3. Llistat Prioritat  3.  Operacions considerades prioritàries de grau 3 

 [PE22. Creació, ampliació o millora d'espais singulars que posin en valor el medi natural marí i submarí] 

 [PE42. Creació o/i desenvolupament de campanyes que posin en valor el patrimoni cultural marítim-pesquer entre la població local] 

 [PE56. Projectes que millorin en matèria de sostenibilitat mediambiental les activitats de turisme nàutic] 

 [PE69. Projectes de millora i embelliment d'espais marítims pesquers per part d'ajuntaments] 

 [PE70. Suport al desenvolupament de fires gastronòmiques en l'àmbit d'actuació GALP Costa Brava] 

 [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 3] 

 [PE73 Desenvolupament i divulgació de receptaris de gastronomia marinera de peix, mol·lusc i marisc local] 

 [PE44. Millora de l'accessibilitat en les activitats turístiques marítim-pesqueres] 

 [PE15. Creació, ampliació o millora d'espais museístics o de centres d'interpretació relacionats amb la cultura marinera] 

 [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] 

 [PE17. Creació, ampliació o millora d'espais museístics o de centres d'interpretació relacionats amb la cultura pesquera] 

 [PE68. Projectes de documentació que permetin visibilitzar l'activitat pesquera] 

 [PE62. Projectes que promoguin o ajudin a millorar l'associacionisme de la dona en el sector pesquer] 

 [PE45. Millora entorns portuaris pesquers de cara al desenvolupament d'activitats turístiques o excursionistes] 

 [PE87. Estudis i recerques sobre el medi marí] 

 [PE55. Projectes que millorin en matèria de sostenibilitat mediambiental les activitats de submarinisme] 

 [PE08. Creació, ampliació o millora d'empreses auxiliars del sector de la pesca (tallers, neteja, efectes…)] 

 [PE18. Creació, ampliació o millora d'espais d'interpretació relacionats amb el medi marí] 
 

CS12.4. Llistat Prioritat 4.  Operacions considerades prioritàries de grau 4 

 [PE10. Creació, ampliació o millora d'empreses de turisme actiu nàutic] 

 [PE71. Assistència a fires gastronòmiques fora de l'àmbit d'actuació GALP Costa Brava] 

 [PE64. Projectes que promoguin l'associacionisme en sectors i àmbits d'actuació marítims o/i pesquers] 

 [PE05. Creació, ampliació o millora d'empreses de comercialització majorista de la pesca] 

 [PE67. Projectes de documentació relacionats amb el patrimoni cultural, material i immaterial, marítim-pesquer] 

 [PE01. Creació d'empreses per pescadors en sectors no relacionats amb la pesca] 

 [PE81. Creació, ampliació o millora d'empreses d'aqüicultura d'interior de producció pesquera] 

 [PE58. Projectes que millorin l'accessibilitat de les activitats de turisme nàutic] 

 [PE19. Creació, ampliació o millora d'espais que millorin el benestar social de la comunitat pesquera  4] 

 [PE63. Projectes que promoguin o ajudin a millorar l'associacionisme de persones majors en el sector pesquer] 

 [PE51. Projectes de desenvolupament artístic vinculats a espais marítims o/i entorns pesquers] 

 [PE13. Creació, ampliació o millora d'empreses de turisme nàutic] 

 [PE14. Creació, ampliació o millora d'hotels d'inspiració marinera] 

                                                   
3 Albirament, registre, sensibilització o/i formació 
4 Espais per a persones majors, espais d'oci per a associacions, espais per a celebració de reunions… 
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 [PE59. Projectes que millorin l'accessibilitat de les experiències de turisme mariner] 

 [PE03. Creació d'empreses per familiars directes de pescadors en sectors no relacionats amb la pesca] 

 [PE07. Creació, ampliació o millora d'empreses d'activitats nàutiques] 

 [PE57. Projectes que millorin l'accessibilitat de les activitats de submarinisme] 

 [PE80. Creació, ampliació o millora d'empreses d'aqüicultura d'interior basades en el desenvolupament de microalgues] 

 [PE46. Millora entorns portuaris pesquers de cara a la possibilitat d'oci i esplai de la població local] 

 [PE09. Creació, ampliació o millora d'empreses de submarinisme] 

 [PE00. Altres tipologies de projectes no recollits en aquest llistat ni en els llistats prioritats 1, 2 o 3, sempre que tinguin encaix dins la EDLP Costa Brava] 

 

CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS3  IMPACTE TERRITORIAL DEL PROJECTE MÁXIMA PUNTUACIÓN 10 

Descripció 
Vocació 

L'àmbit d'actuació de la EDLP Costa Brava 2014-2020 abasta tres comarques. La valoració és diferent en funció del desenvolupament efectiu del projecte en diverses 
comarques o, dins d'una comarca, en diversos municipis. Criteri obligatori segons l'indicat per l'Ordre APM/1124/2017 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

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 

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

10 

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 

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 

  

CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS4   CONCENTRACIÓ D’AJUDES MÁXIMA PUNTUACIÓN 15 

Descripció 
Vocació 

La vocació d'aquest criteri és valorar en major mesura les sol·licituds d'entitats que hagin obtingut una menor quantia d'ajuda en convocatòries anteriors, en el marc 
de la EDLP Costa Brava 2014-2020 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

CS4.1 No s'han obtingut ajudes en convocatòries anteriors 

Suma de les ajudes en convocatòries anteriors  
 

15 

CS4.2 
S'han cobrat o obtingut ajudes en convocatòries anteriors per un import 
acumulat igual o inferior als 50.000 euros 

10 

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 



 
MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE SELECCIÓ D’OPERACIONS CONVOCATORIA D’AJUDES 

15 
 

 

CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS5  NATURALESA DE LA PERSONA O DE L’ENTITAT PROMOTORA MÁXIMA PUNTUACIÓN 15 

Descripció 
Vocació 

S'observa la naturalesa de la persona o entitat sol·licitant. Considerada la vocació de la EDLP Costa Brava, es valora de manera prioritària el desenvolupament 
d'actuacions en les quals participi el sector pesquer gironí 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

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  

Amb el centre de treball en el territori 

15 

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

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.  
 

15 

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

5 

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  

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 

10 

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 

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

 
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 

15 

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

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

 
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 
 

10 

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

5 

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. 

 
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 
 

10 

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 

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  

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…) 

5 
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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   

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

10 

CS5.14 Altres iniciatives amb encaix amb la EDLP que no trobin cabuda en les anteriors  Amb el centre de treball en el territori 2 

 

CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS6 INTEGRACIÓ EN ESTRUCTURES DE COOPERACIÓ MÁXIMA PUNTUACIÓN 15 

Descripció 
Vocació 

Es valora la participació de la persona o entitat en associacions que promoguin el desenvolupament territorial, sectorial, mediambiental, cultural o de qualsevol 
naturalesa 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

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  

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 
 

15 

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 

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 

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 

CS6.5 Persona o entitat associada a una entitat de naturalesa associativa sense ànim de 
lucre l'objecte principal del qual és el desenvolupament d’altres temàtiques no 
indicada anteriorment de la Costa Brava  

2 

 

 

CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS7 ACREDITACIÓ CAPACITAT TÈCNICA MÁXIMA PUNTUACIÓN 10 

Descripció 
Vocació 

La vocació d'aquest criteri és valorar l'acreditació expressa de la capacitat tècnica de la persona o entitat que promou el projecte. Criteri obligatori segons l'indicat 
per l'Ordre APM/1124/2017 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

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  

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).  

10 

CS7.2 

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

5 
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CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS8 GENERACIÓ D’ACTIVITAT ECONÒMICA  I CREACIÓ D’OCUPACIÓ MÁXIMA PUNTUACIÓN 10 

Descripció 
Vocació 

Un altre dels objectius de l'Horitzó 2020 de la Unió Europea ha estat la creació d'ocupació. Amb independència de l'evidència de l'objectiu anterior, la millora de 
l'activitat econòmica local és un objectiu consubstancial a qualsevol política de desenvolupament local. Criteri obligatori segons l'indicat per l'Ordre APM/1124/2017 

Caràcter excloent/complementari COMPLEMENTARI. La suma de la valoració dels aspectes acreditats no pot superar els 10 punts 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

CS8.1 Creació d'una nova empresa 

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 

10 

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

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

10 

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 

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

5 

CS8.6 
Consolidació d'ocupació, transformant contractes temporals en contractes 
indefinits, amb el compromís de manteniment durant 5 anys 

5 

CS8.7 
Consolidació d'ocupació, transformant contractes a temps parcial en 
contractes a temps complet, amb el compromís de manteniment durant 5 
anys 

10 

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

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

10 

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

5 

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 

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

CS8.12 Projectes que afavoreixin la promoció del turisme marítim-pesquer 5 
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CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS9  INNOVACIÓ  MÁXIMA PUNTUACIÓN 15 

Descripció 
Vocació 

Es valora el grau d'innovació que incorpora el projecte, concretant els elements que es consideren innovadors, ateses les prioritats observades en la EDLP Costa 
Brava 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

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  

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 

15 

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 

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

5 

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 

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 

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

15 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

15 

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 
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CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS10  LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I LA VALORITZACIÓ MEDIAMBIENTAL MÁXIMA PUNTUACIÓN 15 

Descripció 
Vocació 

Entre els objectius transversals de la Unió Europea es troba la lluita contra el canvi climàtic, en el cas de l'activitat pesquera es promou el desenvolupament de la 
denominada “Economia blava”.  A aquest objectiu s’hi suma la valorització i protecció dels Espais Naturals Protegits i del medi marí, amb independència del seu 
nivell de protecció 

Caràcter excloent/complementari COMPLEMENTARI. La suma de la valoració dels aspectes acreditats no pot superar els 15 punts 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

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

15 

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

CS10.3 
El projecte incorpora l'ús d'energies renovables, més enllà de les obligades 
per l'atenció a normes d'edificació o enginyeria 

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,... 

10 

CS10.4 
El projecte incorpora l'ús d'elements energètics amb la qualificació 
energètica més exigent mediambientalment (grau A o similar) 

5 

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

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

10 

CS10.7 El projecte redueix la petjada de carboni  10 

CS10.8 El projecte redueix la petjada hídrica  10 

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

15 

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 

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

15 

CS10.12 
El projecte introdueix elements de sensibilització en matèria mediambiental 
o/i en relació amb la lluita contra el canvi climàtic 

5 
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CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS11  IGUALTAT I PERSPECTIVA DE GÈNERE MÁXIMA PUNTUACIÓN 15 

Descripció 
Vocació 

S'observa la participació de la dona en el desenvolupament del projecte. La perspectiva de gènere i la igualtat són elements transversals de les polítiques de 
desenvolupament que es desenvolupen en el marc de la Unió Europea 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

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% 

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 

15 

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 

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 

CS11.4 Projectes promoguts per entitats que comptin amb un pla d'igualtat certificat Presentació del pla d'igualtat i de document acreditatiu de la seva certificació 15 

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

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

15 

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

15 

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 

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 

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

Certificat de l'entitat de participació femenina en l’òrgan governo 15 

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

Certificat de l'entitat de l'ocupació femenina 10 

CS11.11 Projectes promoguts per associacions de dones de la pesca 
Estatuts de l'associació 

15 

CS11.12 Projectes promoguts per associacions de dones 10 

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

Descripció del projecte i indicació dels seus resultats o indicadors objectius verificables 
15 

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

15 
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CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS12  PARTICIPACIÓ JUVENIL (Jove: persona menor de 40 anys) MÁXIMA PUNTUACIÓN 15 

Descripció 
Vocació 

S'observa la participació de la joventut en el desenvolupament del projecte. La millora de la participació juvenil és un dels elements transversals de les polítiques 
de desenvolupament que es desenvolupen en el marc de la Unió Europea. En el cas de la pesca, el relleu generacional presenta una gran dificultat 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

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% 

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 

15 

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 

CS1.3 Promouen empreses persones jurídiques amb un percentatge de 
participació juvenil en el capital social igual o superior al 5% i inferior al 25% 

5 

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

Carta de suport i possible participació al desenvolupament del projecte d'un centre 
educatiu 15 

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

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

15 

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

15 

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 

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 

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

Certificat de l'entitat de participació juvenil en òrgan governo 15 

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

Certificat de l'entitat d'ocupació jove 10 

CS12.11 Projectes promoguts per associacions de joves pescadors professionals  
Estatuts de l’associació 

15 

CS12.12 Projectes promoguts per associació de joves 10 

CS12.13.  Projectes dirigits, principalment, a promoure el relleu generacional o/i la 
participació juvenil Descripció del projecte i indicació dels seus resultats o indicadors objectius verificables 

15 

CS12.14 Projectes centrats en la comunicació intergeneracional 15 
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CONDICIONS D'APLICACIÓ DEL CRITERI DE SELECCIÓ 
CS13  IMPACTE SOCIAL DEL PROJECTE MÁXIMA PUNTUACIÓN 15 

Descripció 
Vocació 

Es valoren aspectes relacionats amb la millora de la qualitat de vida de les comunitats locals, amb una major valoració a projectes que demostrin un grau de vinculació 
amb el sector pesquer. Es considera tant la promoció per associacions com el desenvolupament de projectes amb un important component social 

Caràcter excloent/complementari EXCLOENT Es valora la situació més favorable de les especificades a continuació. 

DETALL DE L’APLICACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CRITERI 

REF.                  DENOMINACIÓ VERIFICABILITAT I OBJECTIVITAT VALOR 

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

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. 

15 

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

2 

CS13.3 
Projectes promoguts per associacions declarades d'interès social o d'utilitat 
pública que demostrin la seva vinculació a l'àmbit pesquer  

15 

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 

CS13.5 
Projectes promoguts per pescadors professionals o entitats integrades 
majoritàriament per pescadors professionals en actiu o jubilats  

15 

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  

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 

10 

CS13.7 
Projectes promoguts per entitats sense ànim de lucre, públiques o privades, 
que divulguin el patrimoni cultural-natural marítim-pesquer 

10 

CS13.8 
Projectes promoguts per empreses o per entitats sense ànim de lucre, 
públiques o privades, que formulin projectes que millorin l'accessibilitat 

10 

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 

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

15 

CS13.11 

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

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 

15 

 

El concepte INDICADOR OBJETIU VERIFICABLE: 

Un indicador objectiu verificable (IOV) és un resultat concret que permet comprovar l'execució de l'operació conforme al planificat. En funció de la naturalesa de l'operació els IOV poden 

ser diferents. Exemples: 
o En un projecte de sensibilització o/i formació els IOV poden ser el nombre de sessions amb un mínim nombre d'assistents, els materials elaborats (número i qualitat), les publicacions en 

xarxes… 

o En un projecte de recerca pesquera: nombre de mostres, espais en els quals es desenvolupen les anàlisis, continguts de les anàlisis, reunions amb pescadors o representants d'aquests, 

fórmules concretes de difusió dels resultats, persones contractades i hores de dedicació exclusiva al projecte, ús de mitjans auxiliars… 

o En una millora d'instal·lacions en una empresa, confraria, ajuntament, associació o qualsevol entitat: valor instal·lacions, maquinària, mobiliari fins a la seva posada en funcionament. 



Balance de Situación

Empresa: ASSOCIACIO GRUP D'ACCIO LOCAL PESQUER CO

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/01/2021

Activo 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.496,14 2.148,33

      I. Inmovilizado intangible 4.744,89 1.644,66

          2060    APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.050,01 2.329,26

          2806    AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT. -1.305,12 -684,60

      II. Inmovilizado material 3.751,25 503,67

          2160    MOBILIARIO 1.000,00 0

          2170    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 3.216,87 1.165,36

          2190    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 698,61 0

          2817    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU -1.107,25 -661,69

          2819    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR -56,98 0

B) ACTIVO CORRIENTE 87.154,73 75.748,10

      II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 116.786,01 99.001,60

      3. Otros deudores 116.786,01 99.001,60

          4400    DEUDORES (EUROS) 116.786,01 99.001,60

      III. Inversiones en empresas grupo a corto plazo 0 698,21

          5524    CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS 0 698,21

      VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. -29.631,28 -23.951,71

          5720    BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO -29.557,37 -23.061,70

          5750    BCOS E INS.CRÉ.,CTAS AH.,M.EX. -73,91 -890,01

T O T A L   A C T I V O 95.650,87 77.896,43

Pasivo 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 33.193,18 30.857,02

      A-1) Fondos propios 33.193,18 30.857,02

      V. Resultados de ejercicios anteriores 31.457,02 32.618,31

          1200    REMANENTE 38.648,78 38.048,78

          1210    RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES -7.191,76 -5.430,47

      VII. Resultado del ejercicio 1.736,16 -1.761,29

C) PASIVO CORRIENTE 62.457,69 47.039,41

      II. Deudas a corto plazo 52.700,00 39.720,32

      3. Otras deudas a corto plazo 52.700,00 39.720,32

          5220    DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA. 50.000,00 37.080,32

          5550    PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC 0 -60,00

          5610    DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL 2.700,00 2.700,00

      III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo 4.702,90 0

          5524    CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS 4.702,90 0

      IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 5.054,79 7.319,09

      2. Otros acreedores 5.054,79 7.319,09

          4100    ACREEDORES POR PRESTACIONES D 852,43 2.465,53

          4751    HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P 2.957,99 3.294,71



Balance de Situación

Empresa: ASSOCIACIO GRUP D'ACCIO LOCAL PESQUER CO

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/01/2021

Activo 2020 2019

          4760    ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 1.244,37 1.558,85

T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 95.650,87 77.896,43

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2020 2019

      5. Otros ingresos de explotación 174.559,27 194.557,74

          7400    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 160.559,27 180.365,04

          7590    INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO 14.000,00 14.192,70

      6. Gastos de personal -53.069,71 -70.628,94

          6400    SUELDOS Y SALARIOS -40.169,41 -55.024,14

          6420    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -12.900,30 -15.604,80

      7. Otros gastos de explotación -119.347,95 -126.035,34

          6210    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -1.824,81 -4.408,06

          6220    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -2.045,71 -402,60

          6230    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -83.555,67 -68.440,57

          6250    PRIMAS DE SEGUROS -1.089,47 -1.045,48

          6260    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -880,35 -647,78

          6270    PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. -21.759,40 -21.558,93

          6280    SUMINISTROS -610,72 -559,74

          6290    OTROS SERVICIOS -5.037,97 -28.928,48

          6310    OTROS TRIBUTOS -43,85 -43,70

          6500    PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES -2.500,00 0

      8. Amortización de inmovilizado -1.123,06 -779,00

          6800    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 0 -412,52

          6806    DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES -620,52 0

          6810    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 0 -366,48

          6817    DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF. -445,56 0

          6819    DOT. AMORT. RESTO INM. MAT. -56,98 0

      12. Otros resultados 717,61 1.124,25

          7780    INGRESOS EXCEPCIONALES 717,61 1.124,25

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.736,16 -1.761,29

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.736,16 -1.761,29

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.736,16 -1.761,29
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