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FITXA DEL PROJECTE 
 

Dades generals 

Nom del projecte ASSESSORAMENT ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
DEL SECTOR PESQUER DES D’UNA PERSPECTIVA PATRIMONIAL 

Descripció del projecte 

La Fundació és una entitat que gestiona, relaciona, posa en valor, 
exposa, interpel.la i promou el fet marítim i pesquer entès en un sentit 
ampli i transversal al servei de la comunitat pesquera. En els darrers anys 
està esdevenint un estament amb prou expertesa per dur a terme 
projectes  rellevants arreu del territori pesquer català i per poder-los 
gestionar li cal prèviament un assessorament estratègic i un pla de 
comunicació vinculat per les properes anualitats. 

   Productiu  No Productiu   

Dades del promotor 

Nom FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 

Perfil empresarial 
(empresa privada, 
cooperativa, empresari 
individual, associació, 
Ajuntament, ONG, OOPP, 
etc.) 

FUNDACIÓ    Públic 
  Privat 

Relació amb un altre 
projecte finançat pel 
FEMP  

    Sí     
 Indicar número del projecte FEMP:                           

    No                                                            

Dades d’ interès (pàgina 
web o altres) https://museudelapesca.org/  

Dades del projecte 

Referència Normativa 
(Ordre, Resolució, etc.) 

1. ORDRE APM/1124/2017, de 21 de novembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació del 
desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020. 

2. RESOLUCIÓ ARP/2907/2017, d'11 de desembre, per la qual es 
convoquen els ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local 
participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 



Generalitat de Catalunya    
Departament d’Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 

 2

(Resolució d'11 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 309, 
de 21 de desembre) (ref. BDNS 375521). 

Data de concessió 03/07/2019 

Execució del projecte 
 

Termini total en mesos Anualitats (Ej: 2016-2017) 

3,5 2019 

Informació econòmica 
Inicial del projecte 

Cost total del 
projecte 

(subvencionable + no 
subvencionable) 

Cost subvencionable 
(inversió púbica + 
inversió privada) 

Total ajuda pública 
aprovada 

12.955,00€ 12.955,00€ 12.955,00€ 

Desglossament de 
l’ajut € % 

FEMP 11.011,75€ 85% 

CA 1.943,25€ 15% 

Àmbit d’aplicació 
localitat/s en les que es 
desenvolupa) 

COSTA BRAVA (11 municipis) – Catalunya – Mediterrani Nord-Occidental 

Indicadors 

Sexe del Promotor:          Edat del Promotor:     

 Dona               Home   < 40 anys             ≥ 40 anys 

Negoci de nova creació   Diversificació de l’activitat pesquera 

 Sí                     No  Sí                          No 
 

¿Es un projecte vinculat a un Pla d’acció de desenvolupament, competitivitat i sostenibilitat de la 
pesca costera artesanal?                         

   Sí    No 
 

Tipus d’ operació (Escollir una única opció) 

Valor Afegit   

Diversificació   

Medi Ambient  

Sociocultural  

Governança  
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Aplicació de l’ Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 

Principals objectius  

La participació en projectes de valorització, recerca i promoció del 
patrimoni cultural marítim i pesquer és requerida no tan sols en àmbit 
local, sinó regional, nacional i internacional i és per aquest motiu que li cal 
un replantejament de les seves tasques i funcions per coordinar i  
adequar-se a les noves demandes, moltes d’elles provinent de la tasca de 
dinamització del GALP Costa Brava en els territoris pesquers. 
Anàlisi interna i externa de l’entitat per adequar les seves funcions al segle 
XXI donat que les seves tasques en els darrers anys van més enllà de les 
pròpies del Museu de la Pesca ubicat a Palamós. 

Principals activitats  Anàlisi interna i externa de l’entitat (entorn i benchmarking)A 

Resultats concrets 
previstos 

Pla estratègic de la Fundació Promediterrània i Pla de comunicació 2019 -
2021.  

Prioritats i objectius de 
la EDLP a les que respon 

EIX 3. DESENVOLUPAMENT DELS MUNICIPIS I TERRITORIS PESQUERS.  
3.2. Adequació i/o millora de les instal·lacions per adequar-les a activitats 
vinculades amb el turisme, la cultura i/o l’esport. 
3.2.5 Iniciativa d’investigació i recerca del patrimoni cultural pesquer i 
marítim dels territoris pesquers de la Costa Brava. 

Línia d’actuació. 
(Escollir una única opció) 
 
 
 

 Transferència de coneixements entre investigadors i pescadores 

 Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins 

 Foment de la certificació i comercialització de productes pesquers i 
aqüícoles  

 Reducció dels circuits de comercialització 

 Promoció de la innovació en presentacions i derivats 

 Campanyes de promoció i conscienciació 

 Aprofitament de subproductes. (Descartes) 

 Turisme mariner 

 Pesca turisme 

 Aprofitament del patrimoni mediambiental 

 Protecció i recuperació de la biodiversitat i dels ecosistemes marins 

 Formació pel foment de sector pesquer 

 Altres: Investigació, valorització i promoció del patrimoni marítim i 
pesquer 
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Concordança amb l’ Estratègia Marítima de Catalunya 2030 
L’operació ASSESSORAMENT ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL SECTOR 
PESQUER DES D’UNA PERSPECTIVA PATRIMONIAL contribueix a/els objectiu/s estratègic/s número 
1.2: Un turisme marítim modern i sostenible del Pla Estratègic 2018-2021 de l’EMC 2030.  
L’operació ASSESSORAMENT ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL SECTOR 
PESQUER DES D’UNA PERSPECTIVA PATRIMONIAL contribueix a la/les línies estratègiques número 
7.Desenvolupament d’iniciatives de turisme marítim responsable vinculades al patrimoni cultural i 
natural i consolidar d’una xarxa europea o regional que les integri del Pla Estratègic 2018-2021 de 
l’EMC 2030. 

 
 
Data d’elaboració: 5 de juliol de 2019 


