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MARC NORMATIU
ORDRE ARP/73/2018, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups
d'acció local pesquers per al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014- 2020.
RESOLUCIÓ ARP/1498/2018, de 22 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local
pesquers pel desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014- 2020, corresponents al
període 2018-2023 (ref. BDNS 406058).
Versió 1.0 (05/2021)
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I. INFORMACIÓ BÀSICA DE LA SOL·LICITUD
I.1. NOM DEL PROJECTE:

I.2 DADES BÀSIQUES DE L'OPERACIÓ O PROJECTE APROVATNUALITAT I TIPOLOGIA DEL PROJECTE
I.2.1. Indiqueu en quin eix de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu GALP Costa Brava
considera que encaixa el seu projecte.
EIX 1. COMPETITIVITAT. Augment i millora de la competitivitat del sector pesquer.
EIX 2. SOSTENIBILITAT. Conservació i millora dels recursos pesquers i ecosistemes marins.
EIX3. DESENVOLUPAMENT. Desenvolupament sostenible dels municipis i territoris pesquers.
EIX 4. FORMACIÓ. Millora de la formació i capacitació en el sector pesquer.
I.2.2. Indiqueu l'anualitat de la convocatoria:
I.2.3. Indiqueu la tipologia del projecte.
NO PRODUCTIU

PRODUCTIU

II. JUSTIFICACIÓ CONCRETA DEL PROJECTE
II 1. Amb independència de la justificació de les diferents partides d'inversió. El projecte que justifica
atén fonamentalment al projecte descrit en l'apartat II.1 de la memòria tècnica realitzada quan vau
sol·licitar l'ajuda.
SÍ

NO

II 2. Si ha respost negativament a la pregunta anterior, indiqui i justifiqui aquesta diferència amb
l'objectiu plantejat en la sol·licitud d'ajuda. En cas contrari no ha d'emplenar aquest apartat.
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II.3. Exposa els resultats assolits (indicadors objectius verificables) i si s'han assolit en relació amb els que vau exposar en el punt II.3 de la memòria tècnica
presentada a la sol·licitud.
Nom de l'actuació o categoria d'actuacions

Resultats ASSOLITS (indicadors objectius verificables)

S'han assolit completament les resultats
indicats?
SÍ

NO

SÍ

NO

A3

SÍ

NO

A4

SÍ

NO

A5

SÍ

NO

A6

SÍ

NO

A1

A2
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II.4. Si s'ha indicat en el punt anterior que no s'han assolit els resultats indicats en la sol·licitud d'ajuda expliqui concretament aquesta desviació. En cas
contrari no ha d'emplenar aquest apartat.
Nom de l'actuació o categoria d'actuacions

Justifiqueu la desviació sobre el resultat previst, si és el cas. Si aquesta desviació ha suposat un pagament inferior a l'import
previst en la concessió d'ajuda, indiqueu l'import justificat.

A1

A2

A3

A4

A5

A6
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II.5. Al marge dels indicadors de resultat indicats en la memòria inicial, s'han assolit altres resultats?
SÍ

NO

II.6. Si ha respost positivament a la pregunta anterior, indiqui i justifiqui aquesta diferència amb les
indicadors de resultatt plantejat en la sol·licitud d'ajuda. En cas contrari no ha d'emplenar aquest
apartat.

II.7. Si ha rebut ajuda per un percentatge del 100% de la inversió, indiqui com ha facilitat l’accés
públic als resultats al públic en general i, concretament, l'Associació GALP Costa Brava. Accés públic
obligatori d'acord amb el que indica el Reglament 508/204 FEMP.
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III. VALORACIÓ GENERAL DEL PROJECTE
Valora de manera general el resultat obtingut després de l'execució del projecte. Concreteu i no
repetiu la descripció dels resultats obtinguts, ja indicats de forma específica anteriorment. Els següents
exemples poden ajudar a completar aquest camp
1. El projecte desenvolupat en la confraria ha permès un ús social de les instal·lacions, permetent
desenvolupar accions que posen en valor el peix i un major coneixement per part de la població de
l'activitat del sector pesquer.
2. El projecte ha permès un major coneixement per part de la comunitat escolar i de les famílies del
patrimoni marítim i costaner del municipi.
A més, ha sensibilitzat en relació a la importància de conservar i protegir el patrimoni natural i cultural del
municipi.
3. El projecte ha contribuït a una major eficiència en els processos que exerceix la confraria de pescadors.
A més, ha generat dos llocs de treball efectius.
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IV. OBSTACLES DURANT L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS I MESURES CORRECTORES ADOPTADES
En el cas de l'existència d'obstacles en el desenvolupament del projecte, descriviu-los i expliqueu les
mesures correctores aplicades.
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V. PLA DE COMUNICACIÓ DEL PROJECTE
Indiqueu les activitats de publicitat dutes a terme per l'entitat beneficiària i els socis, així com les
mencions, articles, entrevistes, etc., publicades en els mitjans com a resultat del projecte.
Indiqueu expressament si compliu amb les obligacions de publicitat indicades en el marc jurídic d'aquesta
convocatòria d'ajuts
Com a documents annexos ha d'aportar dos exemplars originals de tots els materials divulgatius editats,
si és el cas, en format físic (paper o altres) o digital, segons s'hagin realitzat.
Aportar el dossier fotogràfic de l’execució de les activitats amb format digita i amb un mínim de 5
fotografies (format JPG)
Amb independència del que indica el punt següent, les fotografies, igual que la resta de materials
audiovisuals que es generin en el projecte, seguiran sent propietat del seu autor, si bé tindran uns drets
d'ús compartits. Aquest material podrà ser utilitzat, citant l'autoria del mateix, per el GALP Costa Brava i la
Generalitat de Catalunya en les seves memòries, activitats de difusió, xarxes socials, etc.
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VI. DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITA O COMPLETA LA INFORMACIÓ D’AQUESTA MEMÒRIA
Enumereu en aquest aparatat si presenteu documentació annexa que acredita o complementa aquesa
memòria com ara informes, textos publicats, fulletons,... És a dir, qualsevol informació que considereu
oportuna de cara a la justificació.
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VII. PROTECCIÓ DE DADES:
Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava i tot el seu personal tractem les dades de caràcter personal
segons estableix el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD).
La persona sotasignada autoritza l'Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava a tractar les seves dades
personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del
que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i de l'article 11 de la LOPDGDD s'informa de les següents dades:
Responsable del tractament de les seves dades personals: Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
NIF: G55275770 CARRER TER VELL, 22 - 17258 - L´ESTARTIT, TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA) Telèfon:
659 685 400 info@galpcostabrava.cat.
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça: dpd@galpcostabrava.cat.
Finalitat del tractament: Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava tractarà la informació facilitada per a
la tramitació de l’ajut GALP-FEMP i per a fer-li arribar informació que pugui ser del seu interès. Les imatges per a
fer difusió de les activitats.
Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de
l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Les seves dades seran tractades per Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava, per
col·laboradors i prestadors de serveis.
Legitimació: Les seves dades seran tractades en base el seu consentiment, el qual es sol•licita en el present
document.
Drets: L'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals dirigint-se al
nostre domicili fiscal o a través del correu electrònic dpd@galpcostabrava.cat, havent-se d'identificar degudament
i sol•licitar clarament el dret a exercir: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat y
no ser objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat.
A més, pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir informació
addicional o presentar una reclamació.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment
a Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava a captar la seva imatge personal o la de les instal·lacions i
productes del projecte, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què resulti clarament identificables.
L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats organitzades per l’Associació Grup d’Acció Local
Pesquer Costa Brava i podran ser publicades en qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, web, etc.
Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava es compromet a adoptar en tot moment les oportunes
mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.
꙱ AUTORITZO a l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava a que m’enviï informació.
AUTORITZO la publicació de les imatges:

NO AUTORITZO la publicació de les imatges:

Signat:

Signat:

AUTORITZA amb aquesta signatura a tots els tractaments anteriorment descrits.
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