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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
RESOLUCIÓ ACC/2829/2022, de 14 de setembre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament
disponibles per als ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons
Europeu Marítim i de la Pesca convocats mitjançant la Resolució ARP/2907/2017, d'11 de desembre
(Resolució d'11 de desembre de 2017, publicada en el BOE 309, de 21 de desembre) (ref. BDNS 375521).
L'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, mitjançant 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 (DOGC núm. 7501, de 22.11.2017, publicada en el BOE núm. 284, de 21.11.2017, com
a Ordre APM/1123/2017, de 21 de novembre), modificada per l'Ordre ARP/143/2020, de 5 d'agost (publicada
al DOGC núm. 8198, d'11.8.2020), estableix un procediment de tramitació d'aquests ajuts en règim de
convocatòria oberta i, concretament, l'apartat 9.7 de l'annex 1 estableix que als efectes d'aplicar els criteris de
valoració i priorització es compararan anualment les sol·licituds presentades fins al 31 de gener.
La 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 (DOGC núm. 7521, de
21.12.2017, publicada en el BOE 309, de 21 de desembre, com a Resolució d'11 de desembre de 2017),
modificada per la Resolució ARP/1495/2019, de 22 de maig (publicada al DOGC núm. 7888, de 3.6.2019), que
incrementa la dotació pressupostària d'aquests ajuts, estableix en l'apartat 2 que la convocatòria roman oberta
fins a exhaurir el pressupost amb què es dota aquesta línia d'ajuts.
L'apartat 5 de la resolució de convocatòria esmentada estableix que els ajuts que preveu aquesta convocatòria
tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i naturalesa de crèdit plurianual, i
que aquest import es pot ampliar d'acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions.
Les actuacions objecte de cofinançament en el marc del FEMP poden ser elegibles fins al 31 de desembre de
2023.
Valorada la conveniència de donar suport a les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu aprovades
pels Grups d'Acció Local Pesquer catalans (GALP) per donar continuïtat a l'execució de les Estratègies de
Desenvolupament Local Participatiu fins a l'aprovació del pròxim Programa Operatiu, d'acord amb l'article 92.4
b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, amb l'autorització prèvia del Govern, a proposta de la Direcció General de Política
Marítima i Pesca Sostenible i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

Incrementar en 1.000.000,00 euros la dotació pressupostària establerta a la 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 (DOGC núm. 7521, de 21.12.2017, publicada en el BOE 309, de 21 de
desembre, com a Resolució d'11 de desembre de 2017). Aquest increment, amb naturalesa de crèdit anticipat,
és a càrrec de la partida pressupostària 470001000/6140/0000 dels pressupostos del Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2023. El FEMP participa amb el 85% del finançament
d'aquests ajuts i el DACC amb el 15% restant.
Per tant, el crèdit efectivament disponible per a la convocatòria efectuada mitjançant la Resolució
ARP/2907/2017, d'11 de desembre, és de 6.723.229,41 euros distribuïts de la manera següent:

Anualitat Grup d'Acció Local Pressupost convocat Total
2018
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2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

GALP Costa Brava

500.000,00

GALP Mar de l'Ebre

861.764,70

GALP Costa Brava

861.764,72

GALP Mar de l'Ebre

500.000,00

GALP Costa Brava

500.000,00

GALP Mar de l'Ebre

500.000,00

GALP Costa Brava

500.000,00

GALP Mar de l'Ebre

496.780,92

GALP Costa Brava

503.219,08

GALP Mar de l'Ebre

500.000,00

GALP Costa Brava

500.000,00

GALP Mar de l'Ebre

3.358.545,62

GALP Costa Brava

3.364.983,79

1.723.529,42

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.723.529,41

L'aplicació d'aquest increment resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
anuals del DACC.
En el cas de no exhaurir el pressupost establert per a algun dels GALP, la Direcció General de Política Marítima
i Pesca Sostenible podrà modificar aquest desglossament segons les disponibilitats pressupostàries finals i les
necessitats per a cada GALP, en el marc de la quantia fixada establerta en els convenis corresponents.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la
persona titular del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes.

Barcelona, 14 de setembre de 2022

Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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