
 

 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE 
L’ESTRATÈGIA DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP 
D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 
 
Manlleu, gener de 2020 
 
 

 
 
 
 
 

 





 

 

3 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIVA 
(EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE .................................................................. 1 

1 INTRODUCCIÓ ................................................................................................................. 5 

2 METODOLOGIA I CONTINGUT DE L’AVALUACIÓ .............................................................. 6 

3 ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIVA MAR DE L’EBRE ................ 8 

3.1 REPTES A ASSOLIR ................................................................................................................. 9 

3.2 OBJECTIUS, LÍNIES I MESURES DE L’ESTRÀTEGIA .................................................................. 9 

3.3 DISPOSICIONS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ ..................................................................... 12 

3.3.1 INDICADORS DE SEGUIMENT ............................................................................................................. 12 

4 PROGRAMA D’AJUTS ..................................................................................................... 14 

5 AVALUACIÓ DE RESULTATS I ÈXITS MATERIALS ............................................................. 18 

5.1 SOL·LICITUDS PRESENTADES ............................................................................................... 18 

5.2 GRAU D’EXECUCIÓ DE LES SUBVENCIONS .......................................................................... 19 

5.3 TIPOLOGIA DE BENEFICIARIS .............................................................................................. 21 

5.4 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL ................................................................................................. 22 

5.5 DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA .......................................................................................... 23 

5.6 NIVELL DE PARTICIPACIÓ FINANCERA ................................................................................ 23 

5.7 TIPUS D’ACTUACIONS ......................................................................................................... 24 

5.8 RESULTATS DELS INDICADORS DE SEGUIMENT .................................................................. 26 

6 AVALUACIÓ DE L’IMPACTE ............................................................................................ 34 

6.1 VALORACIÓ PARTICIPATIVA DEL GRAU D’ASSOLIMENT I LA VIABILITAT DELS OBJECTIUS . 34 

6.2 GRAU D’INCIDÈNCIA DE LES ACTUACIONS ......................................................................... 36 

6.3 RELACIÓ AMB L’ESTRATÈGIA MARÍTIMA DE CATALUNYA .................................................. 36 

7 AVALUACIÓ PER OBJECTIUS .......................................................................................... 38 

7.1 OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: CREACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS VINCULADES AL SECTOR 
DEL MAR ......................................................................................................................................... 39 

7.2 OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: AUGMENT DEL VALOR AFEGIT DEL PRODUCTE DEL MAR ......... 41 

7.3 OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: DIVERSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA ZONA ...... 44 

7.4 OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: PROTECCIÓ DEL PATRIMONI MEDIAMBIENTAL INCLOSA LA 
MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC .................................................................................................... 48 



 
 

 

4 

7.5 OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I PROTECCIÓ/RECUPERACIÓ 
DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA ZONA ........................................................................................ 51 

7.6 OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: IMPULS DE LES COMUNITATS LOCALS EN EL 
DESENVOLUPAMENT  LOCAL .......................................................................................................... 54 

8 AVALUACIÓ DEL PROCÉS ................................................................................................ 56 

8.1 CALENDARI I TERMINIS ....................................................................................................... 56 

8.2 DIFICULTATS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES / DOCUMENTACIÓ REQUERIDA ................. 58 

8.3 TASQUES D’ASSESSORAMENT DEL GALP I COL·LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS .... 59 

8.4 TRANSPARÈNCIA ................................................................................................................. 59 

8.5 ANÀLISI DE LES SOL·LICITUDS NO ELEGIBLES ...................................................................... 60 

9 RESUM I CONCLUSIONS ................................................................................................. 62 

9.1 CONCLUSIONS GENERALS DELS RESULTATS I ÈXITS MATERIALS......................................... 63 

9.2 INDICADORS DE SEGUIMENT .............................................................................................. 67 

9.3 ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS ............................................................................................ 69 

9.4 PROCÉS DE GESTIÓ DELS AJUTS .......................................................................................... 70 

10 PROPOSTES DE MILLORA ............................................................................................... 72 

 

 
 



 

 

5 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

1 INTRODUCCIÓ 

L’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre és una entitat privada sense ànim de lucre 
constituïda el 2016 per agents dels sectors pesquers i aqüícola, el sector privat, sector social i les 
corporacions locals dels municipis costaners de les Terres de l’Ebre. El 28 d’octubre de 2016 la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya va seleccionar 
l’associació com a Grup d’Acció Local Pesquer (en endavant, GALP Mar de l’Ebre) per al període 
2017-2023 i amb una assignació de 3,6M€ dins el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 
(FEMP). 
 
A les Terres de l’Ebre, per diferents motius, la industrialització catalana presenta menor intensitat 
en relació a altres zones de Catalunya, com ara l’àrea metropolitana de Barcelona. L’esforç 
industrialitzador al territori ve determinat bàsicament per iniciatives d’origen local d’incidència 
relativament més limitada respecte al conjunt del país. En aquest context, el GALP Mar de l’Ebre 
porta a terme l’Estratègia de Desenvolupament Local Participativa a l’àmbit comprès als termes 
municipals de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, Sant Carles 
de la Ràpita i Alcanar.  
 
L’Estratègia de Desenvolupament Local Participativa (en endavant, EDLP) té com a finalitat 
millorar la qualitat, la competitivitat i la valorització del producte provinent del mar de la costa de 
l’Ebre per tal de consolidar l’activitat del sector pesquer i aqüícola i activitats derivades com un 
sector de qualitat (ambiental i productiva) de les Terres de l’Ebre.  
 
D’acord amb l’article 34 del Reglament de disposicions comunes per al FEMP 1303/2013, el 
finançament de l’EDLP a través dels grups GAL, implica efectuar-ne un seguiment i una avaluació. 
En termes generals, el seguiment i l’avaluació de l’EDLP permet: 

• Comprovar si els objectius de l’EDLP segueixen essent rellevants. 

• Saber si el GAL ha aconseguit les seves metes i objectius originals. 

• Ajudar a reflexionar de manera crítica sobre com millorar les activitats i processos del 
GALP. 

• Obtenir informació i coneixements amb el que poder demostrar els resultats 
aconseguits. 

D’aquesta manera la pròpia EDLP Mar de l’Ebre 2017-2023 estableix el programa de seguiment, 
determinant una avaluació intermèdia corresponent al període 2017-2019. Aquest informe dóna 
sortida a aquestes necessitats a través de l’avaluació de resultats i èxits materials, l’avaluació de 
l’impacte de les actuacions realitzades i de l’anàlisi dels compliment d’objectius. Igualment, es 
treballa sobre la valoració del procés per tal de trobar propostes de millora.  
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2 METODOLOGIA I CONTINGUT DE 
L’AVALUACIÓ 

La metodologia utilitzada està inspirada en les indicacions que proposa la guia Evaluación del 
DLP. Manual para los GAL y los GALP (Comisión Europea, 2018). Així, l’avaluació de l’EDLP segueix 
les següents fases: 

1. INVENTARI I FITXES DE LES ACCIONS EXECUTADES 
La primera fase consisteix en recollir tota la informació generada fins al moment i consta de:   

• Un inventari del què s’ha fet a través de projectes/activitats individuals (outputs). 

• Una breu fitxa d’informació de totes les activitats desenvolupades pel GALP Mar de 
l’Ebre fins el moment: descripció, període d’execució, agents implicats, pressupost 
assignat i resultats obtinguts (en cas que es disposi de les dades).  

Aquesta informació està disponible en l’Annex 1 i serveix per a l’anàlisi de dades i resultats 
elaborat.  

2. SEGUIMENT DELS RESULTATS 
La valoració de l’execució dels objectius estratègics de l’EDLP a través dels seus indicadors de 
seguiment té la finalitat d’analitzar la mesura en què els outputs (o activitats executades) han 
contribuït a resoldre problemes (resultats). 
 
Els indicadors de seguiment que proposa implementar l’EDLP són un total de 13, si bé cal tenir en 
compte que en la fase intermèdia en la que es troba l’EDLP no es podrà donar resposta a tots ells. 
Així, tan sols es calcularan aquells per als quals es disposi d’informació concreta, útil i obtinguda 
específicament en el marc del desenvolupament de les accions de l’estratègia durant el període 
2017-2019 i que haurà estat recollida prèviament. 
 
A banda dels indicadors propis establerts a l’EDLP, i seguint les recomanacions que proposa la 
guia Evaluación del DLP. Manual para los GAL y los GALP s’ha decidit afegir alguns indicadors més 
per tal d’obtenir una visió més completa dels resultats i l’impacte de les accions realitzades per 
respondre millor a les necessitats d’avaluació dels diferents objectius estratègics de l’EDLP.  
 
Els indicadors s’han creat seguint l’esquema d’avaluació mostrat a l’apartat 5.8, en la qual els 
diferents objectius estratègics establerts a l’EDLP es tradueixen en les preguntes d’avaluació per 
a les quals es vol obtenir resposta, i aquestes en diferents criteris de valoració que ajuden a 
centrar l’avaluació. 
 
Per tant, en total s’ha treballat amb 21 indicadors. Els 13 indicadors que proposa implementar 
l’estratègia estan codificats amb les sigles EDLP al davant, mentre que la resta es codifiquen 
seguint la relació lògica 1.1, 1.2 etc. en funció de cada objectiu estratègic (per més detall veure 
apartat 5.8.).  

3. AVALUACIÓ PARTICIPATIVA QUANTITATIVA I QUALITATIVA DE L’IMPACTE DE 
L’EDLP PER AL PERÍODE 2017-2019 

L’objectiu general de l’avaluació de l’EDLP és valorar de forma qualitativa, quantitativa i 
participativa, l’eficàcia i el compliment dels objectius estratègics, és a dir, com han contribuït els 
resultats a assolir l’objectiu general de l’estratègia (impacte).  
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

S’ha desenvolupat l’avaluació de l’EDLP per al període 2017-2019, que correspondria a la fase 
intermèdia del projecte, tal com disposa el Pla d’avaluació de la mateixa i en base als resultats 
obtinguts del Pla de seguiment. L'avaluació intermèdia es considera molt rellevant en el sentit 
que estableix mesures correctives de l’estratègia per adaptar-se a la realitat local de la comunitat 
i la zona costanera en qüestió. 
 
Aquesta avaluació utilitza la triangulació metodològica, que es defineix a través de l'ús de 
tècniques de caràcter qualitatiu, quantitatiu i participatiu, amb els objectius que es defineixen tot 
seguit. 
 
Avaluació quantitativa 

• Valoració dels resultats de les actuacions desenvolupades en el període 2017-2019 en el 
marc de l’EDLP. S’ha analitzat, entre altres: el nombre d’accions implementades, el grau 
d’execució de les accions, el nombre d’indicadors calculats i els seus resultats, la 
disponibilitat d’informació prèvia, etc. 

• Anàlisi financer (grau d'execució financera, l'eficàcia i l'eficiència, la distribució de la 
despesa...) a partir de les seves memòries econòmiques. 

Avaluació qualitativa 

• Anàlisi dels èxits materials de l’EDLP, assenyalant el tipus d'iniciatives posades en marxa 
i la seva utilitat i rellevància, per tal de satisfer les necessitats del territori, tenint com a 
referència els objectius establerts en l'estratègia. 

• Anàlisi del procés, observant la forma en què s'estan executant l'aplicació del programa 
d'ajuda del treball del GALP Mar de l’Ebre quant a la seva gestió i les accions d'animació. 

Per a la realització de l’avaluació qualitativa s’han utilitzat eines participatives amb els agents 
implicats a l’EDLP, tal com es descriu tot seguit. 
 
Avaluació participativa 
L’avaluació qualitativa anterior s’ha realitzat a través d’eines participatives, amb l’objectiu de 
captar la percepció dels agents implicats en el GALP Mar de l’Ebre sobre l’impacte del projecte i 
l’assoliment dels objectius de l’EDLP durant el període 2017-2019. Per això, s’han realitzat les 
següents accions participatives: 

• Una entrevista amb els representants de la junta directiva del GALP Mar de l’Ebre. 

• Una sessió de treball grupal amb els beneficiaris de les subvencions amb l’objectiu 
d’avaluar la utilitat i rellevància de les accions executades, així com de l’efectivitat de 
l’estratègia en sí mateixa.  

Els resultats obtinguts en el procés participatiu s’han incorporat al present document d’avaluació 
quantitativa i qualitativa de l’EDLP per al període 2017-2019. 
 
Així mateix, s’ha realitzat un informe de resultats de les sessions de participació que s’inclou a 
l’Annex 2. 
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3 ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL PARTICIPATIVA MAR DE L’EBRE 

El desenvolupament local participatiu és una eina que la Comissió Europea i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) posen a disposició dels ciutadans per a 
què, a nivell local, es puguin aportar respostes als reptes socials, mediambientals i econòmics que 
es plantegen. 
 
El GALP Mar de l’Ebre es configura en el marc d’una unitat geogràfica entorn a la costa 
mediterrània de l’extrem sud de Catalunya. Es compon de 7 municipis que apleguen un total de 
71.185 persones en una superfície de 5.209,8 km². Aquest territori manté un forta dependència 
econòmica del sector agrícola i mariner. El turisme juga un paper important vinculat als recursos 
naturals de la zona. El GALP Mar de l’Ebre pretén convertir-se en una referència en el disseny i 
implementació d’accions en l’àmbit de la pesca i l’aqüicultura i les activitats vinculades al mar per 
promoure un desenvolupament equilibrat i sostenible de la zona marítima dels municipis que 
l’integren amb un alt grau de participació i un ús intel·ligent dels recursos naturals i del 
patrimoni.  
 
Les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) dins del Fons Europeu Marítim i de 
la Pesca (FEMP) són el document marc que el partenariat que formen els Grups d’Acció Local 
Pesquers acorda per a un àmbit territorial delimitat. Després d’un anàlisi socioeconòmica del 
territori i mitjançant un elaborat procés participatiu de presa de decisions es defineixen quines 
són les línies d’actuació que es persegueixen per assolir els objectius prioritaris que es marquen 
dins el marc de la FEMP (foment del creixement econòmic, inclusió social, creació de llocs de 
treball, foment de la ocupabilitat, etc.). 
 
L’EDLP Mar de l’Ebre 2017-2023 té com a objectiu la qualitat, la competitivitat i la valorització 
dels productes provinents del mar de la costa ebrenca. Les iniciatives que emanen d’aquesta 
estratègia van dirigides a la consolidació i la sostenibilitat de l’activitat del sector pesquer i 
aqüícola i activitats derivades, entès com un sector representatiu de qualitat ambiental i de 
qualitat del producte de les Terres de l’Ebre.  
 
Per altra banda, l’EDLP aposta per l’economia blava, per la valorització de l’activitat pesquera i 
aqüícola i la relació de la població a través del turisme i la interpretació ambiental i de la creació 
d’empreses d’activitats i serveis.  
 
L’estratègia del GALP Mar de l’Ebre es desenvolupa a les comarques costaneres de l’extrem sud 
del país aprofitant les sinergies d’aquest entorn i fomentant projectes de desenvolupament 
conjunts. En aquest sentit, cal esmentar que al 2013, la UNESCO declara les Terres de l’Ebre 
Reserva de la Biosfera, una oportunitat única atenent l’entorn natural en el qual estan immerses. 
Les Reserves de la Biosfera són territoris que tenen l’objectiu d’harmonitzar la conservació de la 
diversitat biològica i cultural i el desenvolupament econòmic i social a través de la relació de les 
persones amb la natura. 
 
Per altra banda, cal comentar que l’acció del GALP i l’EDLP està alineada amb l’Estratègia 
Marítima de Catalunya 2030, amb la que treballa de forma coordinada tècnicament.  
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

3.1 REPTES A ASSOLIR 
Després del treball intern i participatiu per elaborar el DAFO en el marc de l’EDLP, es va arribar, 
en termes generals, a les següents conclusions, que van ser la base per definir l’estratègia del 
GALP Mar de l’Ebre: 

 
 

• Hi ha una necessitat evident de revaloritzar el producte pesquer i aqüícola del 
territori, així com les activitats que directa o indirectament depenen del mar i això 
passa sobretot per un sector cada cop més diversificat i especialitzat, professionalitzat 
i que treballi amb xarxa amb els principals agents econòmics de la zona. 

• Es parteix de la base de la qualitat dels productes com a punta de llança de totes les 
accions que vagin encaminades a millorar la comercialització, a especialitzar-nos amb 
productes nous, a millorar la productivitat i a buscar nous mercats 

• Tot aquest marc d’acció es fa tenint present la riquesa sostenible de la zona i 
aprofitant els reptes que planteja la declaració de Reserva de la Biosfera i totes les 
potencialitats naturals existents. És obvi que hem de saber conjugar els elements 
propis del desenvolupament econòmic amb un respecte per l’entorn natural i per les 
oportunitats que d’aquest entorn podran revertir als agents econòmics de la zona. 

 

3.2 OBJECTIUS, LÍNIES I MESURES DE L’ESTRÀTEGIA 
L’EDLP del GALP Mar de l’Ebre estableix sis objectius estratègics (OE), cadascun dels quals es 
despleguen en diversos objectius específics i mesures. Les mesures són enteses com un conjunt 
d’orientacions sobre les activitats incloses dins de cada objectiu i, per tant, subvencionables.  
 
 

OE 1: Creació de noves oportunitats vinculades al mar 
Pressupost 14% (470.196 €) 

 
1.1. Creació de noves empreses o modernització d’existents vinculades al sector del mar 
Creació d’empreses relacionades amb el mar 
Creació d’empreses relacionades amb el sector pesquer/aqüícola 
Modernització d’empreses existents vinculades al mar 

 
1.2. Increment de l’activitat productiva/servei al sector vinculat al mar 
Increment de l'activitat productiva/servei del sector pesquer/aqüícola 
Increment de l’activitat productiva/servei relacionat amb el mar 

 
1.3. Innovació en el sector 
Inversió innovadora en algun aspecte en concret 
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1.4. Formació i capacitació en el sector 
Curs de xarxaires 
Curs d'emprenedoria 
Curs de cuina del peix local 
Curs als alumnes de les escoles 
Curs de formació per a guies turístics 
Cursos de gestió empresarial 

 
1.5. Projectes de cooperació empresarial en el sector vinculat al mar 

Accions de cooperació empresarial entre confraries de pescadors i empreses de la zona. 

 
1.6 Connexió del sector pesquer/aqüícola amb el món de la investigació per a donar valor 
afegir al territori 
 
 

OE 2: Augment del valor afegit del producte del mar 
Pressupost 20% (671.709 €) 

 
2.1. Creació de marques de productes locals 
 
2.2. Millora en qualitat/conservació/presentació del producte 
Inversió en sistemes de conservació de productes pesquers (cetàries, depuradores, gel...). 
Instal·lació de maquinària nova.  
Creació/consolidació de marca comercial privada o col·lectiva 
 

2.3. Campanya de divulgació de productes locals 
Creació/consolidació denominació producte local de qualitat 
Publicitat producte comercial local 
Divulgació a la població de quins són els productes locals 
 

2.4. Comercialització de nous productes i nous mercats 
Inversions en instal·lacions per comercialitzar un nou producte 
Inversió en màrqueting per accedir a un nou mercat 
Internacionalització de l’empresa 

 
 

OE 3: Diversificació de l’activitat econòmica de la zona 
Pressupost 20% (671.709 €) 

 
3.1. Inversions i/o accions en pesca i turisme 
Inversions d’adaptació de les embarcacions. 
Formació del pescador per a la capacitació de guia turístic 

 
3.2. Inversions i/o accions en turisme pesquer i aqüícola 
Inversions d’adaptació de les instal·lacions al turisme pesquer/aqüícola 
Formació pescador/ aqüicultor per a la capacitació de guia turístic 

 
3.3. Inversions que consolidin uns trets del territori diferenciats 
Promoció/publicitat/fires activitat/turisme pesquer 
Congrés de dieta mediterrània 
Inversions d’activitat turística diferenciada i relacionada amb el mar 
Web xarxa activitats pesca i turisme 
Difusió coordinada/agrupació en marca de qualitat dels recursos turístics pesquers/marins 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

3.4. Iniciatives emprenedores relacionades amb el mar i activitats auxiliars 
 
3.5. Manteniment de l’activitat vinculada al mar (especialment la pesca artesanal) 
 
 

OE 4: Protecció del patrimoni mediambiental inclosa la mitigació del canvi climàtic 
Pressupost 7% (235.098 €) 

 
4.1. Accions de neteja i/o manteniment 
Actuacions de neteja del fons marí/canals/llacunes. 

 
4.2. Millores en activitats productives amb repercussió positiva del medi ambient 
Instal·lació de maquinària que suposi repercussió positiva al medi natural. 
Millores en eficiència energètica. 

 
4.3. Activitats en parcs naturals i espais protegits 
Panells senyalitzadors divulgatius. 
Conservació/creació de camins, recorreguts, espais, canals... 
 

4.4. Accions de cooperació en l’àmbit del medi natural i la Reserva de la Biosfera 
 
4.5. Accions de millora a les badies 
 
4.6. Accions de mitigació dels efectes del canvi climàtic 

4.7. Accions que difonguin la riquesa natural i paisatgística del mar 

 

OE 5: Foment de la cohesió social i protecció/recuperació del patrimoni cultural zona 
Pressupost 10% (335.855 €) 

 
5.1. Inversions de recuperació/conservació del patrimoni cultural de la zona 
Restauració d’edificis emblemàtics per usos socials. 

 
5.2. Potenciar el coneixement tradicional del sector pesquer/aqüícola de la zona 
5.3. Estudis sobre el patrimoni cultural pesquer/aqüícola 
Estudis sobre arts de pesca tradicionals. 
Estudis sobre l’origen de la pesca als municipis membres de l’EDLP. 
Estudis sobre la història de les confraries de pescadors i ports dels municipis membres de l’EDLP 
 

5.4. Impulsar accions de relleu generacional en el sector pesquer/aqüícola 
 
 

OE 6: Impuls de les comunitats locals en el desenvolupament local 
Pressupost 4% (134.342 €) 

 
6.1. Governança dels recursos pesquers i marítims locals 
Estudis preliminars de plans de gestió dels recursos marins. 

 
A aquesta distribució pressupostària cal afegir-hi les despeses de funcionament i animació del 
GALP, que inclouen els consultors externs, les despeses d’equipament tècnic i els costos laborals, 
i que representen el 25%, de forma que la dotació pressupostària per a l’aplicació de l’EDLP 
ascendeix als 3.607.701,98 € (tal i com estableix la  Resolució de 28 d’octubre de 2016).  
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Cal fer esment que aquest 25% del pressupost està àmpliament desglossat i justificat a les 
memòries semestrals que elabora el GALP, de forma que en aquest document de seguiment i 
avaluació es fa referència en tot moment al 75% restant del pressupost, el destinat al 
finançament d’accions relacionades amb els diferents objectius de l’estratègia.  

3.3 DISPOSICIONS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
El document de l’EDLP planteja les seves pròpies disposicions de seguiment i avaluació, marcant 
els indicadors que aquí seran calculats, el pla de seguiment de l’execució i el pla d’avaluació.  
 
El pla de seguiment ha proposat una sistematització documental en la recollida de dades de 
l’activitat del GALP, de les visites als beneficiaris i en la recol·lecció sistemàtica de la informació 
dels projectes que s’analitza en aquest document a partir de les fitxes. 
 
El pla d’avaluació proposat té per objectiu l'avaluació de l'aplicació de l’EDLP per visualitzar com 
s'està aplicant el programa, l'ajuda i el funcionament del propi GALP Mar de l’Ebre. Per 
desenvolupar l’avaluació definim tres fases: 

- Avaluació inicial. Que es tracta de l’avaluació realitzada en la redacció de l’EDLP. 

- Avaluació intermèdia. Prevista per al termini 2017-2019, que és la que es realitza en 

aquest informe.  

- Avaluació final. En la que s’incorporarà el vector de la sostenibilitat en el seu anàlisi.  

L'avaluació intermèdia es considera molt rellevant per l’oportunitat que ofereix amb mesures 
correctives de l’EDLP per adaptar-se a la realitat local de la comunitat i la zona costanera i centra 
els esforços en: 

- Anàlisi financer.  

- Anàlisi dels èxits materials del programa. 

- Anàlisi del procés. 

Aquesta avaluació utilitza la triangulació metodològica, que es defineix a través de l'ús de 
tècniques de caràcter qualitatiu, quantitatiu i participatiu i tindrà en compte el sistema 
d'indicadors esmentats en el document bàsic línies d'acció. 

3.3.1 INDICADORS DE SEGUIMENT 

L’EDLP defineix els seus propis indicadors de seguiment. En defineix un total de 13, i van associats 
als diferents objectius estratègics. Es tracta tant d’indicadors de projectes productius i projectes 
no productius. Per altra banda, i seguint les recomanacions que proposa la guia Evaluación del 
DLP. Manual para los GAL y los GALP s’ha decidit afegir alguns indicadors més per tal d’obtenir un 
llistat més complet i rigorós que respongui millor a les necessitats d’avaluació dels diferents 
objectius estratègics de l’EDLP, obtenint un total de 21 indicadors.  
 
Així mateix, s’estableix un valor objectiu al qual s’hauria d’arribar en l’horitzó 2023 o bé, en 
alguns casos, en l’horitzó 2020.  
 
En la fase actual únicament es pot avaluar el resultat dels indicadors de seguiment derivats de les 
actuacions executades els anys 2018 i 2019, si bé aquesta primera aproximació pot resultar 
indicativa del grau d’assoliment dels resultats i pot servir per observar si difereixen més o menys 
respecte els resultats esperats.  
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

Els indicadors definits a l’EDLP i el seu valor objectiu s’inclouen a l’apartat 5.8. junt amb els 
resultats obtinguts fruit del procés d’avaluació.  
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4 PROGRAMA D’AJUTS 

Per tal d’incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del Programa 
Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a Catalunya 2014-2020, s’estableix un 
programa d’ajuts, que es tramiten amb la col·laboració dels grups d’acció local pesquers 
seleccionats (en aquest cas el GALP Mar de l’Ebre).  
 
Els ajuts estan cofinançats amb el FEMP amb un percentatge de cofinançament fins al 85% a 
càrrec del FEMP i del 15% a càrrec del pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARPA). 
 
Per a la gestió dels ajuts, s’estableix la classificació de les actuacions en projectes productius i no 
productius. 

• Projectes productius: activitats que han d’afavorir una activitat de lucre potencial per al 
promotor del projecte. 

• Projectes no productius: els que no suposin l’inici o el desenvolupament d’una activitat 
econòmica i/o no estiguin afectats per una activitat econòmica.  

QUANTIA DELS AJUTS  
L’import màxim de subvenció per projecte és de 150.000 €. La dotació pressupostària establerta 
a les resolucions de les convocatòries obertes fins a la data per a la realització d’actuacions al 
GALP Mar de l’Ebre es mostra a continuació.  
 

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

2018: 500.000 € 

2019: 861.764,70 € 

2020: 500.000 € 

2021: 500.000 € 

2022: 496.780,92 € 

NIVELL DE PARTICIPACIÓ FINANCERA  
En els projectes productius, el percentatge d'ajuda màxima ascendeix al 50% de la despesa 
subvencionable total de l'operació. 

- En el cas d'operacions vinculades a la pesca costanera artesanal, l'ajuda es pot 

incrementar fins al 80%. 

- Per a les confraries de pescadors i associacions professionals del sector pesquer i 

aqüícola o associacions integrades per les entitats esmentades, l'ajuda es pot 

incrementar fins al 80% dels costos de les despeses subvencionables del projecte. 

- Quan l'operació respon a l’interès col·lectiu o beneficiari col·lectiu i a oferir accés públic 

als seus resultats, l'ajuda es pot incrementar fins al 80%. 
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En els projectes d'inversió no productius, el percentatge d'ajuda màxima ascendeix al 50% de la 
despesa subvencionable total de l'operació. 

- El percentatge màxim d'ajut per als projectes d'inversió no productiva pot ascendir al 

100% dels costos de les despeses subvencionables del projecte quan l'operació respon a 

l’interès col·lectiu o beneficiari col·lectiu i a oferir accés públic als seus resultats. 

CRITERIS DE VALORACIÓ I DE PRIORITZACIÓ 
Totes les sol·licituds presentades són valorades per la comissió tècnica del GALP i la Junta 
Executiva del GALP en relació al compliment dels criteris de valoració i priorització establerts a  
l’EDLP. Aquests criteris de valoració dels projectes o actuacions, inclosos en la pròpia EDLP, de 
forma resumida són: 

1. Grau d’adequació del projecte als objectius estratègics de l’EDLP fins a un màxim de 

70 punts.  

2. Creació d’ocupació al territori: 10 punts. En cas d’operacions no productives / 

immaterials, es valorarà la igualtat d’oportunitats i els col·lectius desfavorits.  

3. Impacte del projecte en el territori fins a un màxim de 10 punts.  

4. Capacitat de l’equip promotor per a executar amb èxit el projecte fins a 10 punts. 

BASES I CONVOCATÒRIES 
L’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 (BOE 284 de 22/11/2017 – DOGC 7501 de 
22/11/2017) estableix un procediment de tramitació d’ajuts en règim de convocatòria oberta. 
 
Tanmateix, a efectes de gestió dels ajuts, es distingeix entre les dues convocatòries obertes fins a 
la data de redacció del present informe: 

• Ordinària: resolució ARP/2907/2017, d'11 de desembre de 2017, a la qual es van presentar 
actuacions a executar l’any 2018 i 2019. Aquesta resolució especificava que la 
convocatòria romandria oberta fins a exhaurir el pressupost. 

• Extraordinària: per l’ampliació de crèdit efectuada mitjançant la Resolució 
ARP/1495/2019, de 22 de maig de 2019, a la qual es van presentar actuacions a executar 
l’any 2019, vista la conveniència de donar suport a les estratègies de desenvolupament 
local participatiu. 

PROCÉS DE GESTIÓ DELS AJUTS 
L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Foment d'Estructures Pesqueres, el qual 
podrà sol·licitar la documentació complementària o realitzar les comprovacions que consideri 
oportunes per acreditar el compliment dels requisits exigits. 
 
L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la Direcció General de Pesca i 
Afers Marítims. A aquests efectes, es nomena una Comissió tècnica del GALP que és l'òrgan 
encarregat d'estudiar els projectes d'elegibilitat favorable i fer-ne les fitxes de selecció d'acord 
amb la seva estratègia i els criteris de valoració i priorització establerts. 
 
Les sol·licituds d’ajuts podran ser presentades al llarg de tot el període operatiu fins l’1 de març 
del 2022. Amb les sol·licituds presentades fins el 31 de gener de cada any, es realitzarà per a cada 
GALP la valoració i l’adjudicació de les ajudes, atenent a la disponibilitat pressupostària, per les 
operacions a realitzar a càrrec del pressupost aprovat per l’any en curs i l’any següent. 
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Les propostes d'ajut s'eleven a la Junta Executiva de cada GALP, on se'n proposa l'aprovació. 
D'acord amb la documentació presentada i l'acta de la Junta Executiva del GALP, l'òrgan 
instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre. La 
Comissió tècnica de cada GALP estarà formada per 4 persones tècniques del propi GALP i el seu 
gerent. 
 
El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà fins 
al 31 de juliol de cada any. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera 
desestimada per silenci administratiu. 
 
En qualsevol cas, les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte d'ajut i 
justificar-les a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, amb la informació de les actuacions 
dutes a terme, abans de la data que estableixi la resolució de concessió i com a màxim el 15 
d'octubre de cada any. 
 
A continuació es mostren uns esquemes del procediment de gestió dels ajuts en la fase de 
concessió dels ajuts i en la fase de pagament.  
 

Procediment en la sol·licitud de l’ajut 

 
 
  

Sol·licitant de 
l’ajut

Sol·licitud d’ajut:

- Documentació

- Memòria

- Factures proforma (si s’escau) 

Documentació complementària 

(si s’escau)

GALP

Visites de no inici

Assessoramentde la 
documentació i suport 

administratiu al sol·licitant

Comissió tècnica: informe/fitxa 
tècnica de puntuació dels criteris 

d’acord amb l’EDLP

Junta executiva del GALP: valoració 
d’expedients i proposta 
d’aprovació dels ajuts

Administracions

Serveis territorials de Pesca:

Registre i revisió de l’expedient

Serveis territorials de Pesca: 

Requeriments

Comissió tècnica d’elegibilitat:

Informe amb import de la inversió 
subvencionable o informe de no 

admissió/desistiment

DGPAM: revisió, proposta i 
resolució
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Procediment en la justificació de l’ajut 

 
 
 
 
 
 

Sol·licitant

Sol·licitud de pagament:

- Memòria explicativa

- Memòria econòmica

- Factures

- Documentació administrativa

Documentació complementària 

(si s’escau)

GALP

Informe tècnic del GALP si hi ha 
modificació del projecte

Assessorament de la 
documentació i suport 

administratiu al sol·licitant

Inspecció i verificació de les 
actuacions

Administracions

Serveis territorials de Pesca:

Registre i revisió de l’expedient

Serveis territorials de Pesca: 

Requeriments

Serveis territorials pesca:

Inspecció i verificació de les 
actuacions

DGPAM: proposta de pagament de 
la subvenció



 
 

 

18 

5 AVALUACIÓ DE RESULTATS I ÈXITS 
MATERIALS 

5.1 SOL·LICITUDS PRESENTADES 
En les dues convocatòries que s’han obert fins a la data de redacció del present informe, s’han 
presentat un total de 119 sol·licituds, 65 en la primera convocatòria i 54 en la segona. En la 
primera convocatòria es van presentar sol·licituds per a activitats a executar majoritàriament 
durant l’any 2018 i, en menor mesura, durant l’any 2019. La segona convocatòria era únicament 
per a projectes a executar durant l’any 2019.  
 

 
El percentatge d’activitats subvencionades entre les sol·licituds elegibles (que complien els 
criteris) ha estat del 69% per a l’any 2018, el 100% a la convocatòria ordinària del 2019 i el 40% a 
la convocatòria extraordinària del 2019. En conjunt, el percentatge d’activitats subvencionades 
entre les sol·licituds elegibles ha estat del 57%.  
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5.2 GRAU D’EXECUCIÓ DE LES SUBVENCIONS 
S’analitza per una banda, el % d’actuacions subvencionades i no realitzades, per altra banda, el 
grau d’execució de les subvencions (que resulta de la divisió entre l’import justificat final i 
l’import atorgat) i per últim, el nivell de realització de les actuacions segons els documents de 
certificació i proposta de pagament. 
 
De les 24 sol·licituds subvencionades l’any 2018, n’hi ha 4 que finalment no es van executar, fet 
que ha comportat la possibilitat de subvencionar dos projectes més que s’havien quedat a la cua. 
Per tant, l’any 2018 s’han executat i justificat 22 projectes.  
 
El percentatge d’execució del pressupost subvencionat a l’anualitat 2018 ha estat d’un 90,0%.  
 
Pel que fa a l’any 2019, 2 de les 9 actuacions subvencionades mitjançant la convocatòria 
ordinària finalment no s’han executat, mentre que 3 de les 18 actuacions subvencionades 
mitjançant la convocatòria extraordinària finalment no s’han executat. Així doncs, l’any 2019 
s’han executat i justificat 22 projectes.  
 
El percentatge d’execució del pressupost subvencionat a l’anualitat 2019 mitjançant la 
convocatòria ordinària ha estat d’un 87,7% i el de la convocatòria extraordinària ha baixat fins al 
69,5%.  
 
En global, les activitats executades en aquests dos primers anys d’aplicació de l’EDLP han estat 
44, que representen un 86% del total de les activitats subvencionades.  
 
Partint d’una subvenció atorgada de 1.337.518,40 € per a aquests dos anys, s’han acabat 
justificant 1.123.572,45 €, per tant, el percentatge d’execució del pressupost atorgat ha estat de 
84%.  
 

 
 
 

 2018 2019O 2019E TOTAL 

Projectes subvencionats inicialment        24 9 18 51 

Import subvencionat inicialment (€) 500.000,02 500.000,00 361.764,70 1.361.764,72 

92%

78%

83%
86%

2 0 1 8 2 0 1 9 O 2 0 1 9 E T O T A L

AC T IVIT AT S  EXEC UT ADES  ENT R E  LES  
S UBVENC IO NADES (%)
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Projectes dels subvencionats no executats 1 4 2 3 9 

Import dels projectes subvencionats no 
executats (€) 

22.761,39 28.008,50 25.357,66 76.127,55 

Projectes subvencionats en segona instància en 
substitució dels no executats 

2 - - 2 

Projectes executats finals 22 7 15 44 

Import subvencionat final (€) 507.315,46 493.795,89 336.407,05 1.337.518,40 

Import justificat final (€) 456.359,22 433.297,54 233.915,69 1.123.572,45 

Percentatge d’activitats executades entre les 
subvencionades 

92% 78% 83% 86% 

Percentatge d’execució del pressupost atorgat i 
subvencionat (Import justificat final/Import 
subvencionat final) 

90,0% 87,7% 69,5% 84,0% 

1 Els projectes subvencionats i no executats són:  
2018: 
- TRANSFLAMENC, SL: Furgó frigorífic, transport de musclo i ostra i productes. 
- JOSÉ ENRIQUE FORNOS LÓPEZ: Compra d’un vehicle isotèrmic per a la comercialització de peix i marisc.  
- SERAFIN SANTIAGO VILA: Compra d’un generador elèctric per a l’activitat de neteja d’embarcacions ECO 
BOATWASH. 
- TURISEVENTS 2013, SL: Campanya promocional de la ruta de les muscleres. 
2019O: 
-NOVA DEVIMAR, SL: Ampliació elements de transport i compressor. 
-CONGELATS MARCOS, SL: Nova flota de vehicles per a la comercialització de productes pesquers congelats. 
2019E: 
- LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL: VIII Jornades gastronòmiques de la tonyina roja del mediterrani 
- CABOPESCA LA RÀPITA SLU: Inversions per millorar la infraestructura de la nau de manipulació del peix 
-QUERAL-PRATS CB: Desgranadora de musclo i cinta de càrrega 
 

 
Per completar aquest anàlisi del grau d’execució de les actuacions, s’ha recopilat la informació 
continguda als documents de certificació i proposta de pagament dels ajuts sobre el nivell de 
realització de les actuacions. Prop de la meitat de les actuacions s’han realitzat totalment i 
sense variació respecte de la concessió (45%), mentre que la resta s’ha realitzat totalment però 
amb variació (30%) o bé s’han realitzat parcialment (25%).  
 

 
 
 

45%

30%

25%

Nivell de realització de les actuacions

Totalment i sense variació

Totalment i amb variació

Parcialment o amb variació
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5.3 TIPOLOGIA DE BENEFICIARIS 

SECTOR  
La majoria dels beneficiaris són del sector privat, incloent petites empreses dels sectors 
pesquer, aqüícola, restauració, etc. i empresaris individuals, que concentren el 66% dels 
beneficiaris. El sector pesquer, representat per les confraries de pescadors i federacions de 
productors, suma un 16% dels beneficiaris. El sector públic un 6% i per últim el sector social 
(ONGs i entitats) únicament un 4%.   
 
Destacar així mateix que gran part dels beneficiaris no són socis del GALP, un 59% enfront d’un 
41% que sí que ho són.  
 

  
 

SEXE I EDAT 
En relació al sexe i edat dels beneficiaris, no es recullen dades de forma complerta per diversos 
motius (lògicament quan no es tracta d’un beneficiari únic així com per altres motius dels quals 
no es té coneixement). Prop de la meitat de les fitxes dels beneficiaris no recullen la informació 
dels indicadors de sexe i edat.  
 
Tenint en compte aquesta limitació, les actuacions executades presentades per dones són un 
9% del total, i les presentades per menors de 40 anys representen un 25%.  

     

16%

66%

14%

4%

Tipologia de beneficiaris

Sector pesquer Sector privat

Sector públic Sector social

No
59%

Sí
41%

Beneficiaris socis del GALP

Dona
9%

Home
43%

s.d.
48%

<40
25%

>40
30%

s.d.
45%

Edat 
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5.4 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 
El municipi que presenta un major dinamisme i on s’han executat més actuacions en relació al 
conjunt dels integrants del GALP és Sant Carles de la Ràpita, que és on també s’han registrat més 
sol·licituds.   
 
Per contra, en cap de les convocatòries obertes fins a dia d’avui no s’ha executat cap activitat a 
Sant Jaume d’Enveja, així com tampoc no s’ha presentat cap sol·licitud per realitzar actuacions 
en aquest municipi.  
 

 

Nota: no es disposa de la informació sobre l’àmbit territorial d’aplicació de 3 de les actuacions executades ja que no es 
disposa de la fitxa corresponent. Per contra, una actuació s’ha executat a dos municipis a la vegada (Sant Carles de la 
Ràpita i Deltebre), fet pel qual apareix reflectida per duplicat.  
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5.5 DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
Analitzant la distribució del pressupost entre les activitats subvencionades, s’observa com 
predominen les activitats o projectes de baix import (especialment entre 5.000 i 10.000 €), 
seguides per les de fins a 50.000 €. En aquests dos anys hi ha hagut dues activitats de majors 
dimensions que arriben al màxim subvencionable (150.000 €): la màquina envasadora i 
encaixadora de salers d’alta producció, i la construcció i adaptació d’un restaurant mariner a 
l’Ametlla de Mar. 
 

 

5.6 NIVELL DE PARTICIPACIÓ FINANCERA 
Les bases de la convocatòria estableixen que, en general, el percentatge d'ajuda màxima 
ascendeix al 50% de la despesa subvencionable total, podent-se incrementar si es compleixen 
determinats requisits, tal i com s’explica a l’apartat 4.  
 
Així doncs, la major part de les actuacions executades (70% - 31 projectes) reben un percentatge 
d'ajuda d’entre un 45% i un 50%, existint algunes actuacions que reben percentatges majors per 
complir els requisits que s’estableixen en les bases de la convocatòria, arribant fins al 100% de 
l’ajut en una de les actuacions de la convocatòria extraordinària del 2019.  
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5.7 TIPUS D’ACTUACIONS 
A continuació es desglossen les actuacions executades per tipologia d’actuació, en base a les 
línies d’actuació definides a les fitxes de les actuacions (o en absència d’elles, segons la tipologia 
definida en el marc de la redacció del present informe de seguiment i avaluació).   
 

TIPOLOGIA D’ACTUACIÓ 
ACTUACIONS IMPORT SUBVENCIONAT 

NÚM. % € % 

Protecció/recuperació del patrimoni 
cultural 

4 9% 271.233,32 21% 

Inversions establiments restauració 5 11% 242.970,84 18% 

Inversions en comercialització productes 
pesquers 

17 39% 199.641,39 15% 

Millora comercialització productes 
auxiliars del mar: sal 

1 2% 150.000,00 11% 

Potenciar el coneixement tradicional del 
sector pesquer/aqüícola 

2 5% 124.076,88 9% 

Turisme mariner 5 11% 120.328,19 9% 

Inversions en construcció naval 1 2% 86.580,54 7% 

Vehicle comercialització productes 
pesquers 

3 7% 46.226,45 4% 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

TIPOLOGIA D’ACTUACIÓ 
ACTUACIONS IMPORT SUBVENCIONAT 

NÚM. % € % 

Protecció i recuperació de la biodiversitat i 
dels ecosistemes marins 

3 7% 38.258,46 3% 

Turisme actiu 1 2% 26.249,56 2% 

Campanyes gastronomia 2 5% 10.148,38 1% 
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5.8 RESULTATS DELS INDICADORS DE SEGUIMENT  
Per a l’obtenció dels valors de resultat dels indicadors de seguiment, en primer lloc, s’han 
analitzat les fitxes dels projectes subvencionats proporcionades pel GALP. A partir de la 
informació recollida en aquestes fitxes, que inclou la descripció dels projectes, la seva relació 
amb els objectius de l’EDLP (recollint els principals objectius, principals activitats i els resultats 
concrets previstos), i indicadors bàsics (sexe, edat, diversificació econòmica i negoci de nova 
creació), s’ha intentat traslladar aquesta informació al càlcul dels indicadors. Tanmateix, en 
moltes ocasions, la informació proporcionada a les fitxes no ha estat suficient per tal de calcular 
els valors dels indicadors, resultant una primera valoració parcial i amb baixos resultats 
obtinguts.  
 
A més, s’ha detectat que, amb els indicadors definits originalment a l’EDLP, no es podien avaluar 
alguns aspectes relacionats amb el compliment dels diferents objectius estratègics, fet pel qual 
en el marc del seguiment i avaluació de l’EDLP, s’han afegit alguns indicadors més, obtenint un 
total de 21 indicadors.  
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

OBJECTIU EDLP PREGUNTA D’AVALUACIÓ CRITERIS DE VALORACIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1:  

Creació de noves oportunitats 
vinculades al sector del mar 

En quina mesura les actuacions de 
l’EDLP han estimulat la creació de 
noves oportunitats vinculades al 
sector del mar? 

Les empreses existents han 
augmentat les seves activitats 
vinculades al sector del mar 

S’han creat noves empreses 
vinculades al sector del mar 

EDLP 1.1. Nombre de negocis creats 

EDLP 1.2. Projectes de cooperació empresarials generats 

1.3. Nombre d’empreses locals vinculades al sector del mar 
a les quals s’ha assessorat 

1.4. Nombre d’empreses locals que han augmentat el 
volum de negoci 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2:  

Augment del valor afegit del 
producte del mar 

En quina mesura les actuacions de 
l’EDLP han contribuït a augmentar el 
valor afegit del producte del mar? 

Els productes locals han accedit 
a nous mercats 

Ha millorat la reputació dels 
productes de la zona 

EDLP 2.1. Nombre d’empreses que han apostat per la 
internacionalització 

2.2. Nombre de nous mercats als quals han accedit els 
productes locals 

2.3. Nombre de nous productes vinculats al mar 
desenvolupats 

2.4. Nombre de campanyes de divulgació dels productes 
locals desenvolupades 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3:  

Diversificació de l’activitat 
econòmica de la zona 

En quina mesura les actuacions de 
l’EDLP han contribuït a diversificar 
l’activitat econòmica de la zona? 

Les empreses locals han 
diversificat les seves activitats  

S’han impulsat actuacions de 
turisme pesquer 

S’han estudiat opcions de 
desenvolupament de 
pesca/turisme 

EDLP 3.1. Nombre de projectes de diversificació de les 
activitats econòmiques de la zona 

EDLP 3.2. Nombre d’inversions d’adaptació d’embarcacions 

EDLP 3.3. Nombre de pescadors formats en capacitat de ser 
guia turístics 

EDLP 3.4. Nombre d’aqüicultors formats en capacitat per 
ser guia turístics 



 
 

 

28 

OBJECTIU EDLP PREGUNTA D’AVALUACIÓ CRITERIS DE VALORACIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4:  

Protecció del patrimoni 
mediambiental inclosa la 
mitigació del canvi climàtic 

En quina mesura les actuacions de 
l’EDLP han contribuït la protecció del 
patrimoni mediambiental inclosa la 
mitigació del canvi climàtic 

S’han realitzat actuacions de 
protecció del medi ambient 

EDLP 4.1. Nombre d’activitats productives desenvolupades 
per combatre el canvi climàtic  

EDLP 4.2. Nombre d’accions desenvolupades per combatre 
el canvi climàtic 

4.3. Nombre d’actuacions de protecció del medi ambient i 
la natura 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5:  

Foment de la cohesió social i 
protecció/recuperació del 
patrimoni cultural 

En quina mesura l’EDLP ha contribuït 
al foment de la cohesió social i 
protecció/recuperació del patrimoni 
cultural? 

S’han realitzat actuacions de 
foment de la cohesió social 

S’han realitzat actuacions de 
protecció/recuperació del 
patrimoni cultural 

EDLP 5.1. Nombre d’empreses que han passat de pares a 
fills 

EDLP 5.2. Nombre de béns recuperats i/o restaurats segons 
la tipologia 

EDLP 5.3. Nombre d’estudis sobre el patrimoni cultural 
pesquer/aqüícola 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6:  

Impuls de les comunitats locals 
en el desenvolupament local 

En quina mesura l’EDLP ha contribuït 
a impulsar les comunitats locals en el 
desenvolupament local? 

S’han inclòs nous actors al 
procés de decisions a escala 
local 

S’ha augmentat la cooperació 
entre les parts interessades 

EDLP 6.1. Nombre d’espais de participació desenvolupats 

6.2. Nombre d’activitats de participació 

6.3. Nombre de projectes de cooperació desenvolupats 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

 
Per tal de completar la recollida d’informació referent als indicadors, s’ha realitzat una enquesta 
als beneficiaris que van prendre part a una de les sessions de participació realitzades, fet que ha 
permès ampliar en gran mesura la recollida d’informació referent als indicadors. Als beneficiaris 
se’ls hi va especificar que contestessin atenent als resultats obtinguts gràcies a l’EDLP en els 
darrers dons anys. Tanmateix, cal tenir en compte que es tracta d’una valoració participativa i 
subjectiva que no ha estat contrastada amb dades concretes relatives a cada indicador.  
 
Amb això tot seguit, i en forma de taula, es presenten els resultats dels indicadors de seguiment 
establerts relacionats amb cada objectiu estratègic.  
 
D’aquests resultats es desprèn que a la meitat del període d’aplicació de l’EDLP s’han assolit els 
valors objectiu establerts per a 10 dels 13 indicadors definits a l’EDLP. Pel que fa als indicadors 
afegits en el marc del procés de seguiment i avaluació, no s’ha fixat un valor objectiu si bé els 
valors obtinguts per als mateixos mostren igualment una tendència positiva.  
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OBJECTIU EDLP 

VALOR OBJECTIU 
RESULTATS 

(FITXES) 
RESULTATS 

(ENQUESTA) 

ELEMENTS 
INDICADORS 
(ENQUESTA)  PERÍODE VALOR OBJ. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 : Creació de noves oportunitats vinculades al sector del mar 

EDLP 1.1. Nombre de negocis creats 
Indicador 2017-

2023 
1-2 0 2   

EDLP 1.2. Projectes de cooperació empresarials generats 
Indicador 2017-

2023 
1 0 6   

1.3. Nombre d’empreses locals vinculades al sector del mar a les quals s’ha 
assessorat 

- - - 12  

1.4. Nombre d’empreses locals que han augmentat el volum de negoci - - - 9  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 : Augment del valor afegit del producte del mar 

EDLP 2.1. Nombre d’empreses que han apostat per la internacionalització 
Indicador 2017-

2020 
1 0-1 5   

2.2. Nombre de nous mercats als quals han accedit els productes locals - - - 8 

Turisme d’altres 
sectors, Francès, 
Rus, Països 
nòrdics, EUA, 
Canadà, Àfrica... 



 

 

31 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

OBJECTIU EDLP 

VALOR OBJECTIU 
RESULTATS 

(FITXES) 
RESULTATS 

(ENQUESTA) 

ELEMENTS 
INDICADORS 
(ENQUESTA)  PERÍODE VALOR OBJ. 

2.3. Nombre de nous productes vinculats al mar desenvolupats - - - 11 

Recuperació de 
plats, ostres 
selectes, nou 
tipus de sal 
gourmet, pàdel, 
surf, caiac, 
mobilitat de tot 
el producte, 
fresadora 3D, 
CNC en 
construcció 
naval. 

2.4. Nombre de campanyes de divulgació dels productes locals 
desenvolupades 

- - - 7  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: Diversificació de l’activitat econòmica de la zona 

EDLP 3.1. Nombre de projectes de diversificació de les activitats 
econòmiques de la zona 

Indicador 2017-
2020 

1-2 1-6 5  

Visites llotges, 
rutes turístiques, 
empresa de 
transport, 
compra de nous 
efectius, 
diferents sectors 
indústria 3D. 

EDLP 3.2. Nombre d’inversions d’adaptació d’embarcacions 
Indicador 2017-

2020 
1 0 0   

EDLP 3.3. Nombre de pescadors formats en capacitat de ser guia turístics Indicador 2017-
2020 

2-3 0 0   
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OBJECTIU EDLP 

VALOR OBJECTIU 
RESULTATS 

(FITXES) 
RESULTATS 

(ENQUESTA) 

ELEMENTS 
INDICADORS 
(ENQUESTA)  PERÍODE VALOR OBJ. 

EDLP 3.4. Nombre d’aqüicultors formats en capacitat per ser guia turístics 
Indicador 2017-

2020 
2-3 0 0   

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: Protecció del patrimoni mediambiental inclosa la mitigació del canvi climàtic 

EDLP 4.1. Nombre d’activitats productives desenvolupades per combatre el 
canvi climàtic 

Indicador 2017-
2023 

1 0 8  

Energies 
alternatives, 
recollida de 
residus marins, 
energia solar, 
transició de 
plàstic a paper. 

EDLP 4.2. Nombre d’accions no productives desenvolupades per combatre el 
canvi climàtic 

Indicador 2017-
2023 

1 0 4   

4.3. Nombre d’actuacions de protecció del medi ambient i la natura - - - 11 

Millora 
d’instal·lacions 
per millorar 
eficiència, 
recollida de 
residus marins, 
plats de cartró, 
neteges parc, 
reciclatge, baix 
consum 
energètic, 
substitució obra 
per fusta, 
neteges 
d’entorns 
naturals, reduir 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

OBJECTIU EDLP 

VALOR OBJECTIU 
RESULTATS 

(FITXES) 
RESULTATS 

(ENQUESTA) 

ELEMENTS 
INDICADORS 
(ENQUESTA)  PERÍODE VALOR OBJ. 

emissions 
d’estirè, estudis 
per a millora de 
la qualitat de 
l’aigua de les 
badies, etc. 

 OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: Foment de la cohesió social i protecció/recuperació del patrimoni cultural  

EDLP 5.1. Nombre d’empreses que han passat de pares a fills 
Indicador 2017-

2020 
1-2 0 2   

EDLP 5.2. Nombre de bens recuperats i/o restaurats segons la tipologia 
Indicador 2017-

2020 
1 0 2   

EDLP 5.3. Nombre d’estudis sobre el patrimoni cultural pesquer/aqüícola 
Indicador 2017-

2020 
1 0 2   

 OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: Impuls de les comunitats locals en el desenvolupament local  

EDLP 6.1. Nombre d’espais de participació desenvolupats 
Indicador 2017-

2020 
1 0 1   

6.2. Nombre d’activitats de participació - - - 2 

Sessions de 
treball de 

seguiment i 
avaluació 

6.3. Nombre de projectes de cooperació - - - 2  
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6 AVALUACIÓ DE L’IMPACTE 

6.1 VALORACIÓ PARTICIPATIVA DEL GRAU 
D’ASSOLIMENT I LA VIABILITAT DELS OBJECTIUS  

En el marc del procés participatiu, es va preguntar als membres de la junta del GALP i als 
beneficiaris que valoressin el grau d’assoliment de l’estratègia i els objectius. 
 
En relació a l’estratègia en general, es considera que s’està complint majoritàriament i s’estan 
assolint els objectius (en un grau de 4 sobre 5). 
 
 
 

 
 
 
En relació al grau d’assoliment dels objectius, es considera que els objectius OE1 (Creació de 
noves oportunitats vinculades al sector del mar), OE2 (Augment del valor afegit del producte del 
mar), OE3 (Diversificació de l’activitat econòmica de la zona) i OE5 (Foment de la cohesió social i 
la recuperació/protecció del patrimoni cultural de la zona) s’estan assolint en gran mesura (amb 
una valoració superior a 3 sobre 5 en tots els casos). 
  
Mentre que els objectius OE4 (Protecció del patrimoni mediambiental inclosa la mitigació del 
canvi climàtic) i l’OE6 (Impuls de les comunitats locals) tenen un grau d’assoliment menor (amb 
una valoració de poc més de 2 sobre 5).  
 

 
 

1              5 

4 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

Pel que fa a la viabilitat dels objectius de cara al futur, quan es pregunta sobre la necessitat de 
seguir treballant en els mateixos, es considera que sí que cal seguir treballant en els objectius que 
ja s’estan assolint en major mesura (OE1, OE2 i OE3, amb valoracions superiors a 3,75 i inclús 
superiors a 4 sobre 5), fet que en denota la seva rellevància per a la població local. Igualment es 
considera que cal seguir treballant en els objectius OE4 i OE6 (que obtenen ara una puntuació 
relativament intermèdia, de 3,6 sobre 5). L’únic objectiu en el que es considera que no caldria 
treballar amb tanta intensitat com fins ara és l’OE5 (amb una valoració de 2,8 sobre 5).  
 
Amb aquesta interpretació es pot concloure que, de forma generalitzada, hi ha la voluntat de 
seguir treballant pels objectius que presenten un grau d’assoliment més alt perquè es consideren 
més cabdals i més rellevants que la resta o inclús perquè es considera que poden servir per 
empènyer de forma indirecta tots els altres.  
 
Com a resposta sobre els principals impediments per a l’assoliment dels objectius, els 
beneficiaris refereixen la necessitat de comptar amb uns objectius més adequats i realistes que 
donin plena resposta a les demandes del territori i a la dificultat per a executar les actuacions 
subvencionades en l’escàs marge de temps disponible entre la resolució de la concessió de l’ajut i 
la justificació de les actuacions.  
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6.2 GRAU D’INCIDÈNCIA DE LES ACTUACIONS 
Les valoracions efectuades en la participació entorn al valor afegit de les actuacions mostren un 
elevat grau de satisfacció entre els beneficiaris (amb una valoració superior a 4 sobre 5, amb una 
gran part de respostes que atorguen la valoració màxima). 
 

 
 
 
Si observem la resposta dels membres de la junta sobre la mateixa qüestió, coincideixen a 
efectuar una valoració positiva del valor afegit de les actuacions realitzades fins ara (amb una 
mitjana de 4 sobre 5).  
 
Aquests resultats coincideixen amb la valoració global de la incidència de les actuacions sobre el 
territori, que mostra una mitjana de 4,4 (amb un interval en les respostes que, en ambdós casos, 
varien entre el 3 i el 5). 
  
 

 
 
 
Això porta a pensar, per tant, que, d’una banda, les actuacions que s’han realitzat són en la major 
part dels casos les esperades i, de l’altra, que la incidència sobre el territori està sent notable o 
que està sent percebuda d’aquesta manera. 
 
Cal destacar que els canvis més grans o significatius que han trobat els beneficiaris en aquests 
darrers dos anys d’execució de l’EDLP, destaquen: 

• L’augment en la participació, el fet d’involucrar tots els agents del territori. 

• La creació d’un sentiment d’orgull de territori. 

• Disposar d’un tècnic (gerent) amb tracte de proximitat. 

6.3 RELACIÓ AMB L’ESTRATÈGIA MARÍTIMA DE 
CATALUNYA 

En la recollida de dades de les actuacions que se subvencionen (fitxes dels projectes), s’incorpora 
un apartat de valoració de la concordança amb l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 en la 
qual des del GALP s’anoten els objectius estratègics i línies estratègiques d’actuació del Pla 
estratègic 2018-2021 als quals responen cadascuna de les actuacions.  
 
Segons les dades disponibles, les actuacions realitzades en el període 2018-2019 responen 
majoritàriament a l’àmbit d’actuació 1 de l’Estratègia Marítima de Catalunya: desenvolupament 
sostenible, integrat i harmònic de l’economia blava respectuós envers el conjunt dels usos 
humans del mar, destacant les iniciatives de diversificació.  
 
És present també l’àmbit d’actuació 3: Millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Mentre que 
cap de les actuacions realitzades responen als àmbits d’actuació 2: ecosistemes marins resilients i 
plenament funcionals, i 4: un marc de governança innovador que doni impuls a l’estratègia i en 
garanteixi l’operativitat.  

1              5 

4,4 

1              5 

4,4 
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LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

 
Tanmateix, en relació a aquest darrer àmbit d’actuació 4, cal destacar que el marc de 
funcionament del GALP respon a l’objectiu operatiu de creació d’uns mecanismes participatius 
innovadors de gestió i cogestió plenament desenvolupats i consolidats, en el qual la consolidació 
d’una comunitat d’actors involucrats en el desenvolupament de l’economia blava basada en els 
GALP és una de les línies d’actuació. Així doncs, la integració en l’àmbit d’actuació de  
l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 de creació d’un marc de governança innovador que 
doni impuls a l’estratègia i en garanteixi l’operativitat es valora no a partir de les actuacions 
subvencionades sinó des de les pròpies activitats i marc de funcionament del GALP.  
 
Cal destacar també que des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims es preveu elaborar 
una bateria d’indicadors de resultats per a les actuacions en la qual s’inclogui la relació amb 
l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030, fet pel qual en futures convocatòries de subvencions és 
possible que l’obtenció de dades al respecte es modifiqui.  
 

ESTRATÈGIA MARÍTIMA DE CATALUNYA 2030 EDLP 

OBJECTIU ESTRATÈGIC LÍNIES D'ACTUACIÓ 

ACTUA-
CIONS 
2018-
2019 

Àmbit d’actuació 1: desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’economia blava 
respectuós envers el conjunt dels usos humans del mar 

OE 1.3. Un sector pesquer 
competitiu compromès amb una 
gestió bioeconòmica 

13. Impuls d'iniciatives adreçades a millorar la 
qualitat, identificació i presentació del producte 
pesquer 

6 

15. Foment del turisme pesquer, la pesca-
turisme i altres iniciatives de diversificació 
liderades pel sector pesquer, incloent projectes 
pilot "espais blaus" 

3 

OE 1.4. Una aqüicultura sostenible 
que aprofita plenament el 
potencial del país  

23. Foment del turisme aqüícola sostenible i 
altres iniciatives de diversificació 

19 

OE 1.6. Unes activitats 
maritimorecreatives i esportives de 
baix impacte ambiental que 
dinamitzen l'economia 

29. Dinamització de la nàutica d'esbarjo i 
minimització del seu impacte 

1 

1.4. Una aqüicultura sostenible que aprofita plenament el potencial del país / 1.5. Un 
nou model de pesca recreativa respectuós envers el medi 

2 

Sense especificar  5 

Àmbit d’actuació 3: Millorar la qualitat de vida de la ciutadania 

OE 3.2. Un fort arrelament de 
l'economia local i social en els 
sectors marítims 

71. Suport a la petita empresa en els sectors 
marítims 

3 

Sense dades  5 
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7 AVALUACIÓ PER OBJECTIUS 

Es fa un resum de les actuacions seleccionades dins de cada objectiu estratègic per a tot seguit 
presentar els resultats de l’avaluació per a cadascun dels objectius. 

RESUM D’ACTUACIONS SELECCIONADES 
Amb caràcter explicatiu, s’han seleccionat un seguit d’actuacions relacionades amb cadascun dels 
objectius estratègics i específics de l’EDLP que es mostren a la següent taula. 
 

 

 
   
 
  

OE 1. Creació de noves 
oportunitats vinculades al 

sector del mar

1.1 Creació de noves empreses o 
modernització d’existents 

vinculades al sector del mar
Modernització dels Astilleros Miquel Nicolau

OE 2. Augment del valor 
afegit del producte del mar

2.1 Creació de marques de 
productes locals

2.4 Comercialització de nous 
productes i nous mercats

2.3 Campanya de divulgació de 
productes locals

2.2 Millora en 
qualitat/conservació/presentació

ó del producte

Màquina envasadora i encaixadora de salers alta 
producció

Punt de venda de peix i marisc

Sistema de congelació i presentació  peix

Adquisició de maquinària per millorar la
qualitat dels productes aqüícoles

Web, botiga online, plataforma d’usuaris

1.3 Innovació del sector

OE 3. Diversificació de 
l’activitat econòmica de la 

zona

3.2 Inversions i/o accions en 
turisme pesquer i aqüícola

3.3 Inversions que consolidin uns 
trets del territori diferenciats

3.4 Iniciatives emprenedores 
relacionades amb el mar i 

activitats auxiliars

Projecte taller d’aqüicultura i arts de pesca
tradicionals

Jornada de dinamització turística i promoció
dels productes de la pesca

Elaboració d’un pla estratègic per a impulsar el
turisme pesquer a la confraria de pescadors

Habilitació d’un espai per a transformació,   
elaboració i comercialització de productes pesca

OE 4. Protecció del 
patrimoni mediambiental, 

inclosa la mitigació del 
canvi climàtic

4.2 Millores en activitats 
productives amb repercussió 

positiva del medi ambient

4.7 Accions que difonguin la 
riquesa natural i paisatgística del 

mar

4.5 Accions de millora a les 
badies

4.3 Activitats en parcs naturals i 
espais protegits

Projecte Oxynoe de creació d’un centre 
d’interpretació de la Badia dels Alfacs i confecció 
d'un mapa subaquàtic

Tallers de pesca sostenible “Cuidem la Mar de 
l’Ebre”

OE 5. Foment de la cohesió 
social i 

protecció/recuperació del 
patrimoni cultural de la 

zona

5.1 Inversions de 
recuperació/conservació del 
patrimoni cultural de la zona

5.2 Potenciar el coneixement 
tradicional del sector 

pesquer/aqüícola de la zona

Construcció d’un Pantalà Flotant sobre Lo Pont 
del Passador

Commemoració del Centenari de la Confraria

Estudis per a millorar la qualitat de l’aigua de les 
badies del Delta de l’Ebre

Celebració de la Fira Orígens 2018
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

7.1 OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: CREACIÓ DE NOVES 
OPORTUNITATS VINCULADES AL SECTOR DEL MAR 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: CREACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS VINCULADES AL SECTOR DEL 
MAR 

Valoració participativa  

Grau d’assoliment de l’objectiu fins ara: 

 

 

Necessitat de seguir treballant en l’objectiu: 

 
 

Objectius específics 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  
ACTUACIONS 
SUBVENCIONADES 

1.1 Creació de noves empreses o modernització d’existents 
vinculades al sector del mar  X 

1.2 Increment de l’activitat productiva/servei al sector 
vinculat al mar  

1.3 Innovació del sector X 

1.4 Formació i capacitació en el sector  

1.5 Projectes de cooperació empresarial en el sector 
vinculat al mar  

1.6 Connexió del sector pesquer/aqüícola amb el món de la 
investigació per a donar valor afegit al territori  

 

Nombre i tipus d’actuacions executades 

Aquest objectiu ha fet el 2% de les actuacions i ha tingut el 6% del total del valor subvencionat, 
import inferior a l’esperat en la redacció i previsió inicial de l’EDLP, en la que se li va assignar un 
19%.  

Tipus 
d’actuacions 

Actuacions subvencionades 2018-2019 
Comparació amb pressupost 

EDLP 

Nombre 
actuacions 

Import 
subvencionat € 

% 
actuacions 

% 
pressupost 

Import € 
% 

pressupost 

TOTAL 
OBJECTIU: 
Creació de 
noves 
oportunitats 

1 86.580,54 2% 7% 470.196,39 19% 

3,625 

1              5              

4 

1              5              
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vinculades al 
sector del 
mar 

Inversió en 
construcció 
naval 

1 86.580,54 2% 7%   

 

Detall de les actuacions executades 

NOM 
SOL·LICITANT 

TÍTOL DEL PROJECTE 
Import subvenció 

€ 
Import a pagar 

€ 

ASTILLEROS 
MIQUEL NICOLAU 

Nous Astilleros Nicolau 4.0. 86.580,54 48.967,1 
 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

Les subvencions atorgades per a aquest objectiu tenen un import mitjà de 86.580,54 €   

Grau d’execució 

El grau d’execució d’aquesta actuació ha estat del 57%. El document de certificació i proposta de 
pagament d’aquesta actuació certifica que les actuacions s’han realitzat totalment i amb variació 
respecte la concessió, no disposa de més informació en relació als motius de la variació.   

Indicadors 

Indicadors d’avaluació 

Valor 
objectiu 

2017-
2023 

Resultats 
segons les 

fitxes 
Resultat participació  

2018-2019 
Valoració 

EDLP 1.1. Nombre de negocis 
creats 

1-2 0 2  

EDLP 1.2. Projectes de 
cooperació empresarials 
generats 

1 0 6  

1.3. Nombre d’empreses locals 
vinculades al sector del mar a 
les quals s’ha assessorat 

- - 12 - 

1.4 Nombre d’empreses locals 
que han augmentat el seu 
volum de negoci 

- - 9 - 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

7.2 OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: AUGMENT DEL VALOR 
AFEGIT DEL PRODUCTE DEL MAR 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: AUGMENT DEL VALOR AFEGIT DEL PRODUCTE DEL MAR 

Valoració participativa  

Grau d’assoliment de l’objectiu fins ara: 

 

 

Necessitat de seguir treballant en l’objectiu: 

 
 

Objectius específics 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  ACTUACIONS 
SUBVENCIONADES 

2.1 Creació de marques de productes locals X 

2.2 Millora en qualitat/conservació/presentació del 
producte X 

2.3 Innovació del sector X 

2.4 Formació i capacitació en el sector X 
 

Nombre i tipus d’actuacions executades 

Un 43% de les actuacions executades han estat sota aquest objectiu, que s’ha endut el 27% del 
subvencionat total, igual a l’import previst inicialment en l’EDLP. A més, cal destacar que 
l’actuació de millora de la comercialització de la sal ja ha representat un 11%, essent el projecte 
de més import subvencionat fins al moment amb el límit superior de 150.000€.   

Tipus d’actuacions 

Actuacions subvencionades 2018-2019 
Comparació amb 
pressupost EDLP 

Nombre 
actuacions 

Import 
subvencionat 

€ 

% 
actuacions 

% 
pressupost 

Import 
€ 

% 
pressupost 

TOTAL OBJECTIU: 
Augment del valor 
afegit del producte 
del mar 

19 360.221,81 43% 27% 671.709 27% 

Inversions en 
comercialització 
productes pesquers 

15 163.995,36 34% 12% 

Vehicle 
comercialització 
productes pesquers 

1 150.000,00 2% 11% 

3,875 

1              5              

4,125 

1              5              
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Millora 
comercialització 
productes auxiliars del 
mar: sal 

3 46.226,45 7% 4% 

 

Detall de les actuacions executades 

Nom 
sol·licitant 

Títol del projecte Import subvenció € Import a pagar € 

CADEMAR, 
SCCL 

Adquisició de balances digitals 
tàctils per a la venda al detall 

6.900,48 6.900,48 

JOSÉ JUAN 
BORRÀS 
HOMEDES 

Sistemes de millora de la 
peixateria i la comercialització 

del peix 
6.169,95 5.337,45 

INFOSA 
Màquina envasadora i 

encaixadora de salers alta 
producció 

150.000,00 150.000,00 

MARISC 
CATALA, SL 

Adquisició de maquinària per 
millorar la qualitat dels 

productes aqüicoles 
8.372,50 8.372,50 

LURALGRUP, SL 
Ampliació comercial 

marilourdes peix i marisc, 
cuinats i elaborats 

7.590,43 7.590,43 

LORENZO 
BENET 
BERTOMEU 

Compra d’un camió furgó 
isotermo per a l’ús de l’activitat 

aqüícola al delta de l’ebre 
16.772,50 16.772,50 

PEIXOS 
GUZMAN, CB 

Vehicle isotermo per a la millora 
de la comercializació 

16.728,00 15.792,00 

MANUEL 
MUÑOZ 
GOMBAU 

Vehicle frigorific per transportar 
el peix 

12.725,95 12.725,95 

NOVA 
DEVIMAR, SL 

Construcció nova sala de 
manipulació del producte 

5.567,30 5.333,83 

PESCADOS Y 
MARISCOS 
GARMAK, SL 

Punt de venta de peix i marisc 25.221,30 16.966,91 

JOSÉ LUIS 
MARTÍ 
SUBIRATS 

Embarcació plataforma auxiliar 
musclera 

7.000,00 7.000,00 

CONFRARIA DE 
PESCADORS 
VERGE DEL 
CARME DE 
SANT CARLES 
DE LA RÀPITA 

Adquisició de congeladors 
refrigeradors per 

l’emmagatzematge de gel 
20.280,00 

 
20.280,00  

PElXOS 
CLÀUDlO, SL 

Adquisició maquinària per a 
millorar producte de la mar 

10.525,00 10.525,00 

CONFRARlA 
PESCADORS 
L'AMPOLLA 

Sistema congelació i presentació 
peix  

3.664,39 3.664,39 

FlROFRANCH SL Pàgina web, botiga on line, 6.113,59  4.484,03    
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

plataforma usuaris 

PYC HABlTAT 
DELTEBRE SL 

Adquisició màquina per a 
desgranar cordes dels 

mol·luscos 
3.773,00 3.381,00 

JUAN JOSÉ 
CASANOVA 
PRATS 

Màqulna desgranadora per a 
musclo i cinta transportadora 

5.488,00 5.488,00 

PElXOS 
CLÀUDlO, SL 

Noves tecnologies al punt de 
venda del mercat 

2.542,80 2.433,37 

DELTA AQUA 
REDES SLU 

Adqulslcló de màquines de cosir 
xarxes més grans 

81.148,61 4.539,50 
 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

Les subvencions atorgades per a aquest objectiu tenen un import mitjà de 20.872,83 € (varien 
entre 2.542,80 i 150.000,00). 

Grau d’execució 

El grau d’execució de les actuacions associades a aquest objectiu en global ha estat del 85%.  

Dues de les actuacions subvencionades relacionades amb aquest objectiu l’any 2018 no es van 
executar. Aquestes actuacions són: 

• TRANSFLAMENC, SL: Furgó frigorífic, transport de musclo i ostra i productes. 

• JOSÉ ENRIQUE FORNOS LÓPEZ: Compra d’un vehicle isotèrmic per a la comercialització 

de peix i marisc.  

La resta d’actuacions del 2018 es van executar en un 99,1%. 

Pel que fa al 2019, 4 de les actuacions subvencionades relacionades amb aquest objectiu no es 
van executar. Aquestes actuacions són: 

• NOVA DEVIMAR, SL: Ampliació elements de transport i compressor. 

• CONGELATS MARCOS, SL: Nova flota de vehicles per a la comercialització de productes 

pesquers congelats. 

• CABOPESCA LA RÀPlTA SLU: Inversions per millorar la infraestructura de la nau de 

manipulació del peix. 

• QUERAL-PRATS CB: Desgranadora de musclo i cinta de càrrega. 

La resta d’actuacions del 2019 s’han executat en un 60%, principalment per l’execució parcial de 
3 de les actuacions.  

Indicadors 

Indicadors d’avaluació 
Valor 
2017-
2020 

Resultats 
segons les 

fitxes 

Resultat participació  
2018-2019 

Valoració 

EDLP 2.1. Nombre d’empreses 
que han apostat per la 
internacionalització 

1 0-1 5  
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2.2. Nombre de nous mercats 
als quals han accedit els 
productes locals 

- - 8 - 

2.3. Nombre de nous 
productes vinculats al mar 
desenvolupats 

- - 11 - 

2.4. Nombre de campanyes de 
divulgació dels productes 
locals desenvolupades 

- - 7 - 

 

 

7.3 OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: DIVERSIFICACIÓ DE 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA ZONA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: DIVERSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA ZONA 

Valoració participativa  

Grau d’assoliment de l’objectiu fins ara: 

 

 

Necessitat de seguir treballant en l’objectiu: 

 
 

Objectius específics 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  
ACTUACIONS 

SUBVENCIONADES 

3.1 Inversions i/o accions en pesca i turisme   

3.2 Inversions i/o accions en turisme pesquer i aqüícola X 

3.3 Inversions que consolidin uns trets del territori 
diferenciats X 

3.4 Iniciatives emprenedores relacionades amb el mar i 
activitats auxiliars X 

3.5 Manteniment de l’activitat vinculada al mar 
(especialment la pesca artesanal)  

 

Nombre i tipus d’actuacions executades 

Un 32% de les actuacions han estat subvencionades sota aquest objectiu, que també s’ha endut 
el 32% de l’import subvencionat total, més que el 27% de l’import previst inicialment en l’EDLP. 

   

3,5 

1              5              

3,75 

1              5              
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

Tipus 
d’actuacions 

Actuacions subvencionades 2018-2019 
Comparació amb 
pressupost EDLP 

Nombre 
actuacions 

Import 
subvencionat 

€ 

% 
actuacions 

% 
pressupost 

Import € 
% 

pressupost 

TOTAL 
OBJECTIU: 
Diversificació 
de l’activitat 
econòmica de 
la zona 

14 423.603 32% 32% 671.709 27% 

Inversions en 
comercialització 
productes 
pesquers 

2 35.646,03 5% 3% 

  

Inversions en 
establiments de 
restauració 

5 242.970,84 11% 18% 
  

Campanyes 
gastronomia 

2 10.148,38 5% 1% 
  

Turisme 
mariner 

4 108.588,19 9% 8% 
  

Turisme actiu 1 26.249,56 2% 2%   

       
 

Detall de les actuacions executades 

Nom sol·licitant 
Títol del projecte 

Import subvenció 
€ 

Import a pagar 
€ 

CONFRARIA DE 
PESCADORS  
CASES 
D'ALCANAR 

Jornada de dinamització turistica i 
promoció dels productes de la 

pesca 
2.640,00 2.640,00 

NOVA 
DEVIMAR, SL 

Ampliació i reforma punt de venda i 
marisqueria 

10.259,92 5.815,62 

CONFRARIA DE 
PESCADORS 
VERGE DEL 
CARME DE SANT 
CARLES DE LA 
RÀPITA 

Elaboració d’un pla estrategic per a 
impulsar el turismepesquer a la cp 

12.600,00 12.600,00 

NAUTICOLOGIC 
SL 

Més mar 26.249,56 22.968,73 

GRUP BAHIA 
MUSCLERES, SL 

Projecte taller d'aqüicultura i arts 
de pesca tradicionals 

75.283,74 63.498,16 

CALAFAT, SA Calafat experience 16.637,83 16.490,38 

POBLE NOU 
RESORT, SL 

Millora del menjador de l'hotel 
l'algadir del delta,mostra,cuina,i 

experiències gastronòmiques 
13.400,82 12.236,18 

ANDREU 
REVERTÉ 
ROSALES 

Coberta i aïllament terrassa 6.269,14 4.128,36 

MARISCOS 
VARADERO,SL 

Adeqüació de l'espai de la cuina i 
del menjador del restaurant 

45.837,41 34.297,42 
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RESTAURANT 
MESTRAL, CB 

Construcció i adaptació d’un 
restaurant mariner a l’ametlla de 

mar 
150.000,00 133.974,47 

EUROPEA DE 
INVERSIONES Y 
CAPITALES 
2005, SL 

Central de depuració d’aigües 
residuals en restaurant 

27.463,47 19.008,05 

CONFRARlA DE 
PESCADORS DE 
LES CASES 
D'ALCANAR 

Jornada de promocló del llagostí de 
les cases d'alcanar 

7.508,38 7.383,42 

MAGDALENA 
NOS PARlS 

Habllltacló d'un espal per a la 
transformacló, elaboracló l 

comercialitzacló de productes de la 
pesca 

25.386,11 20.575,59 

GRUP BAHlA 
MUSCLERES SL 

Tallers d'arts de pesca de mirador 
badia 

4.066,62 2.416,69 
 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

Les subvencions atorgades per a aquest objectiu tenen un import mitjà de 30.257,36 € (varien 
entre 2.640,00 i 150.000,00). 

Grau d’execució 

El grau d’execució de les actuacions associades a aquest objectiu en global ha estat del 85%.  

Dues de les actuacions subvencionades relacionades amb aquest objectiu l’any 2018 no es van 
poder executar. Aquestes actuacions són:  

• SERAFIN SANTIAGO VILA: Compra d’un generador elèctric per a l’activitat de neteja 

d’embarcacions ECO BOATWASH. 

• TURISEVENTS 2013, SL: Campanya promocional de la ruta de les muscleres. 

La resta d’actuacions del 2018 es van executar en un 83,5%.   

Pel que fa al 2019, una de les actuacions relacionada amb aquest objectiu no es va executar:  

• LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL: VIII jornades gastronòmiques de la tonyina roja del 

mediterrani 

La resta d’actuacions del 2019 es van executar en un 85%.   

Indicadors 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

Indicadors d’avaluació 
Valor 
2017-
2020 

Resultats 
segons les 

fitxes 

Resultat participació  
2018-2019 

Valoració 

EDLP 3.1. Nombre de projectes 
de diversificació de les 
activitats econòmiques de la 
zona 

1-2 1-6 5  

EDLP 3.2. Nombre d’inversions 
d’adaptació d’embarcacions 

1 0 0  

EDLP 3.3. Nombre de 
pescadors formats en capacitat 
de ser guia turístic 

2-3 0 0  

EDLP 3.4. Nombre 
d’aqüicultors formats en 
capacitat per ser guia turístic 

2-3 0 0  
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7.4 OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI MEDIAMBIENTAL INCLOSA LA 
MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: PROTECCIÓ DEL PATRIMONI MEDIAMBIENTAL INCLOSA LA MITIGACIÓ 
DEL CANVI CLIMÀTIC 

Valoració participativa  

Grau d’assoliment de l’objectiu fins ara: 

 

 

Necessitat de seguir treballant en l’objectiu: 

 
 

Objectius específics 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  ACTUACIONS 
SUBVENCIONADES 

4.1 Accions de neteja i/o manteniment  

4.2 Millores en activitats productives amb repercussió 
positiva del medi ambient X 

4.3 Activitats en parcs naturals i espais protegits X 

4.4 Accions de cooperació en l’àmbit del medi natural i la 
Reserva de la Biosfera  

4.5 Accions de millora a les badies X 

4.6 Accions de mitigació dels efectes del canvi climàtic  

4.7 Accions que difonguin la riquesa natural i paisatgística 
del mar X 

 

Nombre i tipus d’actuacions executades 

Aquest objectiu compleix bastant amb la previsió de l’EDLP segons la qual ha de tenir un 9% de la 
distribució pressupostaria, amb un 7% del import subvencionat destinat a 3 actuacions amb 
caràcter de protecció del medi ambient.  

Tipus 
d’actuacions 

Actuacions subvencionades 2018-2019 
Comparació amb 
pressupost EDLP 

Nombre 
actuacions 

Import 
subvencionat 

€ 

% 
actuacions 

% 
pressupost 

Import € 
% 

pressupost 

TOTAL 
OBJECTIU: 
Protecció del 
patrimoni 

3 38.258,46 7% 6% 235.098 9% 

2,125 

1              5              

3,625 

1              5              
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

mediambiental 
inclosa la 
mitigació del 
canvi climàtic 

Protecció i 
recuperació de 
la biodiversitat 
i dels 
ecosistemes 
marins 

3 38.258,46 6% 6%   

 

Detall de les actuacions executades 

NOM 
SOL·LICITANT 

TÍTOL DEL PROJECTE Import subvenció € Import a pagar € 

FUNDACIÓ 
PLEGADÍS 

Projecte OXYNOE 29.290,00  14.938,30  

ASSOClAClÓ 
GRUP D'ACClÓ 
LOCAL TERRES 
DE L'EBRE 

Tallers de pesca sostenible: 
cuidem la mar de l'Ebre! 

7.400,00 7.400,00 

FEDERAClÓ 
PRODUCTORS 
DE 
MOL·LUSCOS 
DELTA DE 
L'EBRE 

Estudis per a millorar la qualitat 
de l'aigua de les badies del 

Delta de l'Ebre 
1.568,46 1.568,46 

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

Les subvencions atorgades per a aquest objectiu tenen un import mitjà de 12.752,82 € (varien 
entre 1.568,46 i 29.290,00). 

Grau d’execució 

El grau d’execució de les actuacions associades a aquest objectiu en global ha estat del 62%, per 
la realització parcial de l’actuació del 2018, ja que segons informa Fundació Plegadís, el mapa 
subaquàtic no es va poder completar en la seva totalitat, degut a les inclemències 
meteorològiques. 

Indicadors 

INDICADORS D’AVALUACIÓ Valor 
2017-
2023 

Resultats 
segons les 

fitxes 

Resultat participació  
2018-2019 

Valoració 

EDLP 4.1. Nombre d’activitats 
productives desenvolupades 
per combatre el canvi climàtic 

1 0 8  

EDLP 4.2. Nombre d’accions no 
productives desenvolupades 
per combatre el canvi climàtic 

1 0 4  

4.3. Nombre d’actuacions de 
prot. del patrimoni ambiental - - 11*  
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*El resultat de la participació via enquesta mostra dades molt positives (fins a 11 actuacions de 
protecció del patrimoni natural) tot i que només s’han executat 3 projectes. El fet de no observar-
se una correspondència clara, pot portar a pensar que aquests resultats positius no són 
conseqüència de l’estratègia sinó que poden ser resultats que s’haurien produït igualment, amb 
independència de l’aplicació de la mateixa. Per tant, cal emmarcar-los en un context 
socioeconòmic més ampli i no únicament a l’acció de l’estratègia sobre el territori. En aquest 
sentit, es considera que caldria millorar l’obtenció de dades de les actuacions executades per tal 
de poder valorar la incidència de l’estratègia sobre el territori de forma més específica, com es 
recull a l’apartat 10 Propostes de millora.   
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LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

7.5 OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: FOMENT DE LA COHESIÓ 
SOCIAL I PROTECCIÓ/RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL DE LA ZONA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I PROTECCIÓ/RECUPERACIÓ DEL 
PATRIMONI CULTURAL DE LA ZONA 

Valoració participativa  

Grau d’assoliment de l’objectiu fins ara: 

 

 

Necessitat de seguir treballant en l’objectiu: 

 
 

Objectius específics 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  
ACTUACIONS 
SUBVENCIONADES 

5.1 Inversions de recuperació/conservació del patrimoni 
cultural de la zona X 

5.2 Potenciar el coneixement tradicional del sector 
pesquer/aqüícola de la zona X 

5.3 Estudis sobre el patrimoni cultural pesquer/aqüícola  

5.4 Impulsar accions de relleu generacional en el sector 
pesquer/aqüícola  

 

Nombre i tipus d’actuacions executades 

Aquest objectiu ha rebut el 31% de l’import subvencionat, estant clarament sobrerepresentat 
respecte el 13% previst inicialment. Això es pot veure en que l’import previst inicialment 
(335.855€ - 13%) ha estat superat en 71.195,20€ (import subvencionat: 407.050,20€ - 31%). 
Aquestes actuacions representen el 16% dels projectes amb un total de 7 actuacions.  

Tipus d’actuacions 

Actuacions subvencionades 2018-2019 
Comparació amb 
pressupost EDLP 

Nombre 
actuacions 

Import 
subvencionat 

€ 

% 
actuacions 

% 
pressupost 

Import 
€ 

% 
pressupost 

TOTAL OBJECTIU: 
Foment de la cohesió 
social i protecció/ 
recuperació del 
patrimoni cultural de 
la zona.  

7 407.050,20 16% 31% 335.855 13% 

3,125 

1              5              

2,875 

1              5              



 
 

 

52 

Protecció/recuperació 
del patrimoni cultural 

4 271.233,62 8% 19%   

Potenciar el 
coneixement 
tradicional del sector 
pesquer/aqüícola 

2 124.076,88 4% 9%   

Turisme mariner 1 11.740,00 2% 1%   
 

Detall de les actuacions executades 

Nom 
sol·licitant 

Títol del projecte Import subvenció € Import a pagar € 

AJUNTAMENT 
DE SANT 
CARLES DE LA 
RÀPITA 

Celebració d’orígens 2018 19.884,74 19.785,74 

AJUNTAMENT 
DE L’AMETLLA 
DE MAR 

Descobreix la cala, un poble de 
pescadors 

11.740,00 11.740,00 

AJUNTAMENT 
DE SANT 
CARLES DE LA 
RÀPITA 

Millora dels continguts del 
museu de la mar de l’ebre 

6.395,19 6.395,19 

AJUNTAMENT 
DE DELTEBRE 

Construcció de pantalà flotant 
de 200m2 

126.689,62 124.072,34 

AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA 

Regeneració ambiental i posada 
en valor de la façana fluvial 

115.337,11 111.995,77 

CONFRARlA DE 
PESCADORS 
VERGE DEL 
CARME DE LA 
RÀPlTA 

Commemoracló del centenarl 
de la confraria 

22.811,40 8.895,00 

AJUNTAMENT 
DE SANT 
CARLES DE LA 
RÀPlTA 

Posada en valor i divulgació de 
l'activitat pesquera 

104.192,14 102.194,14 

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

Les subvencions atorgades per a aquest objectiu tenen un import mitjà de 58.150,03 € (varien 
entre 6.395,15 i 126.689,62). 

Grau d’execució 

El grau d’execució de les actuacions associades a aquest objectiu en global ha estat del 95%. 

Les 3 actuacions subvencionades relacionades amb aquest objectiu l’any 2018 es van executar en 
un 99,7%, mentre que les 4 actuacions de l’any 2019 s’han executat en un 94%. 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

Indicadors 

INDICADORS D’AVALUACIÓ Valor 
2017-
2020 

Resultats 
segons les 

fitxes 

Resultat participació  
2018-2019 

Valoració 

EDLP 5.1. Nombre d’empreses 
que han passat de pares a fills 

1-2 0 2  

EDLP 5.2. Nombre de bens 
recuperats i/o restaurats 

1 0 2  

5.3. Nombre d’estudis sobre el 
patrimoni cultural 
pesquer/aqüícola 

1 0 2  
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7.6 OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: IMPULS DE LES 
COMUNITATS LOCALS EN EL DESENVOLUPAMENT  
LOCAL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: IMPULS DE LES COMUNITATS LOCALS EN EL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

Valoració participativa  

Grau d’assoliment de l’objectiu fins ara: 

 

 

Necessitat de seguir treballant en l’objectiu: 

 
 

Objectius específics 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  
ACTUACIONS 
SUBVENCIONADES 

6.1 Creació de marques de productes locals   
 

Nombre i tipus d’actuacions executades 

No s’ha sol·licitat cap actuació en relació a aquest objectiu estratègic. 

Tipus d’actuacions 

Actuacions subvencionades 2018-2019 
Comparació amb 
pressupost EDLP 

Nombre 
actuacions 

Import 
subvencionat 

€ 

% 
actuacions 

% 
pressupost 

Import 
€ 

% 
pressupost 

TOTAL OBJECTIU: 
Impuls de les 
comunitats locals en 
el desenvolupament 
local.  

0 0 0% 0% 134.342 5% 

 

Detall de les actuacions executades 

No s’ha executat cap actuació en relació a aquest objectiu estratègic que hagi obtingut 
finançament en el marc del FEMP. 

Tanmateix, les pròpies activitats i marc de funcionament del GALP han contribuït a la creació d’un 
marc de governança innovador que ha donat impuls a l’estratègia i en garanteix l’operativitat, 
mitjançant la creació d’espais de participació (el propi GALP) i la realització d’activitats de 
participació (2 activitats de participació realitzades en el marc del seguiment i avaluació de 
l’EDLP).  

2,125 

1              5              

3,625 

1              5              
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

A més, des dels seus inicis, el GALP ha participat en dos projectes de cooperació: 

 Constitució i posada en funcionament de l’Associació catalana de dones de la mar.   

 Transferència de coneixement i experiències en la gestió de la pesqueria d’encerclament 

entre Euskadi i Catalunya.  

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

Les subvencions atorgades per a aquest objectiu tenen un import mitjà de 0,00 €. 

Grau d’execució 

No s’ha executat cap actuació que hagi obtingut finançament en el marc del FEMP en relació a 
aquest objectiu estratègic.  

Indicadors 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor 
2017-
2020 

Resultats 
segons les 

fitxes 

Resultat participació  
2018-2019 

Valoració 

EDLP 6.1. Nombre d’espais de 
participació desenvolupats 

1 0 1  

6.2. Nombre d’activitats de 
participació 

- - 2 1 - 

6.3. Nombre de projectes de 
cooperació desenvolupats 

- - 2 - 

 
1 Es tracta de les dues sessions de participació en el marc del seguiment i avaluació 

intermèdia amb la que s’ha elaborat aquest informe.  
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8 AVALUACIÓ DEL PROCÉS 

La valoració global del procediment de gestió dels ajuts realitzada en les sessions de participació 
és positiva. La fase de concessió assoleix una puntuació de 4 sobre 5, mentre que la fase de 
justificació i pagament es valora lleugerament inferior, amb una puntuació de 3,75 sobre 5.  

• Valoració global de la fase de concessió dels ajuts: 

 
 

 
 
 

• Valoració global de la fase de justificació i pagament dels ajuts: 

 
 

 
 
 
Tot seguit es fa una anàlisi de tot el procés de gestió dels ajuts, analitzant tant el procediment 
administratiu en si (calendari, terminis de concessió i pagament, dificultats administratives i 
tècniques, documentació requerida per a la concessió i el pagament) com aspectes més 
transversals lligats a les tasques d’assessorament del GALP i la col·laboració entre 
administracions.  
 
Finalment, s’analitzen les sol·licituds presentades no elegibles i les seves causes.  

8.1 CALENDARI I TERMINIS 
Tal i com s’explica a l’apartat 4, el procediment de tramitació dels ajuts és en règim de 
convocatòria oberta. Tanmateix, a efectes de gestió dels ajuts, es distingeix entre les dues 
convocatòries obertes fins a la data de redacció del present informe:  

• Ordinària: resolució ARP/2907/2017, d'11 de desembre de 2017, a la qual es van presentar 
actuacions a executar l’any 2018 i 2019. Aquesta resolució especificava que la 
convocatòria romandria oberta fins a exhaurir el pressupost.  

• Extraordinària: per l’ampliació de crèdit efectuada mitjançant la Resolució 
ARP/1495/2019, de 22 de maig de 2019, a la qual es van presentar actuacions a executar 
l’any 2019. Cal remarcar que, si bé la resolució es va publicar el 22 de maig, donat que feia 
mesos que es coneixia la voluntat de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims 
d’incrementar la dotació pressupostària per a aquesta anualitat es van poder presentar 
sol·licituds que van cobrir abastament aquesta convocatòria extraordinària i donant 
compliment als terminis establerts a les bases.  

A continuació es mostren les dates clau en el procés de gestió dels ajuts, així com les dates en les 
que s’han reunit la comissió d’elegibilitat, la comissió tècnica i la junta directiva per a la decisió 
d’aprovació dels ajuts. En les dues convocatòries obertes fins a la data s’han realitzat 

1              5 

4 

1              5 

3,75 
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LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

modificacions posteriors, en l’any 2018 per la renúncia d’un dels sol·licitants, i per la modificació 
de l’acta de valoració, en el cas del 2019.  
 

 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA 
EXTRAORDINÀRIA 

Resolució convocatòria 11/12/2017 

22/05/2019 

(donat que es coneixia amb anterioritat la 
voluntat d’ampliar el crèdit es va 
incentivar la presentació de noves 
sol·licituds complint els terminis 
establerts a les bases abans de la 
publicació de la corresponent resolució) 

Data límit de 
presentació de 
sol·licituds 

31/01/2018 31/01/2019 

Comissió tècnica 
d’elegibilitat 

20/03/2018 28/03/2019 

Comissió tècnica 03/05/2018 15/04/2019 

Junta directiva (GALP) 
d’aprovació dels ajuts 

23/05/2018 30/04/2019 

Modificació posterior 

Addenda a l’acta de la junta 
directiva per modificació de 
subvencions per renúncia d’un 
dels sol·licitants  14/06/2018 

Junta directiva extraordinària per 
la modificació de l’Acta de 
Valoració  05/06/2019 

Data límit per a l’emissió 
de la resolució i 
notificar-la al sol·licitant 

31/07/2018 31/07/2019 

Data límit per a la 
realització de les 
actuacions i justificar-les 

15/10/2018 15/10/2019 

Observacions 

Mitjançant aquesta convocatòria 
es va exhaurir el pressupost 
disponible inicialment per a les 
anualitats 2018 i 2019. 

Mitjançant aquesta convocatòria 
d’ampliació de crèdit es van 
poder presentar noves 
sol·licituds, exhaurint el 
pressupost disponible.  

 
En relació als terminis de concessió dels ajuts, en les sessions de participació s’han valorat de 
forma positiva, amb un valor mitjà de 3,77 sobre 5, amb valors compresos entre 2 i la puntuació 
màxima de 5. 
 

• Valoració del grau de rapidesa de la concessió: 

 
 
 
 

1              5 

3,77 
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En relació als terminis de pagament, reben una valoració lleugerament superior, amb una mitja 
de 4,15 sobre 5 i arribant també a la puntuació màxima en alguns casos. En general, doncs, es 
valora de forma positiva el compliment dels terminis de concessió i pagament establerts a les 
bases reguladores dels ajuts.   
 

 
  
 

8.2 DIFICULTATS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES / 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 

Les dificultats administratives i tècniques en el procediment de gestió dels ajuts constitueixen 
l’ítem més poc valorat en el conjunt del procés durant les sessions de participació. Cal fer notar 
que en aquest punt es va aclarir als participants que una valoració de 5 significava l’existència de 
moltes dificultats, mentre que una valoració de 0 volia dir poques dificultats.   
 
Així doncs, la valoració obtinguda dona a entendre que no s’han produït moltes dificultats o 
inconvenients i contratemps d’aquest tipus. Bàsicament, amb el retorn del procés de participació 
s’ha pogut constatar que les poques dificultats trobades estan relacionades amb aspectes com la 
tramitació electrònica, la interpretació de les bases i amb la documentació requerida per a la 
concessió i la justificació.  
 
 
 

 
 
 
Seguidament, se’n fa una valoració també positiva, tot i que no tant com en els casos anteriors, 
de tot allò que està relacionat amb la documentació requerida per a la concessió dels ajuts. 
Finalment, l’ítem menys ben valorat és el que representa la documentació requerida per a la 
justificació. 

• Valoració de la documentació requerida per a la concessió dels ajuts: 

 

 

 

 

• Valoració de la documentació requerida per a la justificació dels ajuts. 

 
 
 
 
 

1              5 

2,58 

5 1              

3,5 

1              5 

2,875 

4,15 

1              5 
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8.3 TASQUES D’ASSESSORAMENT DEL GALP I 
COL·LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS 

Cal destacar la bona valoració que es fa de les tasques de difusió, pedagogia i assessorament del 
GALP, així com la col·laboració i suport rebut des de l’administració. En l’enquesta realitzada, el 
100% dels beneficiaris han manifestat haver rebut assessorament per part del GALP, valorant 
les tasques de difusió, pedagogia i assessorament del GALP amb una mitjana de 4,225 sobre 5.  
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a la valoració entorn a la col·laboració i els suport rebut per les diferents 
administracions (Direcció General de Pesca i Serveis Territorials), aquesta ha obtingut una 
puntuació mitjana de 3,768 sobre 5 tenint en compte les dues sessions de participació 
realitzades. Aquesta valoració també es valora com a positiva.  
 
 
 
 
 

8.4 TRANSPARÈNCIA 
Durant la valoració participativa també s’ha tingut en compte la transparència del procés, del 
qual se’n fa una valoració molt positiva, obtenint una puntuació de 4,75 sobre 5.  
 
 
 
 
 
 

  

1              5 

4,225 

3,768 

1              5 

1              5 

4,75 
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8.5 ANÀLISI DE LES SOL·LICITUDS NO ELEGIBLES 
En les dues convocatòries realitzades s’han presentat sol·licituds que després han estat no 
elegibles pel no compliment d’algun criteri o requisit (veure el gràfic del punt 5.1). Cal destacar 
que les sol·licituds no elegibles s’han reduït considerablement a la segona convocatòria 
respecte a la primera, passant de 21 a 9.  
 
A continuació s’analitzen les causes que han motivat la no elegibilitat de les sol·licituds a les dues 
convocatòries que s’han obert fins a la data de redacció d’aquest informe, que es poden dividir 
en:  

• Desistiment, per manca d’acreditació de la ubicació del projecte en territori del GALP, manca 
de 3 pressupostos vàlids o no respondre el requeriment de documentació. 

• Inadmissió, per deutes o per actuacions realitzades fora del territori GALP. 

• Despesa no justificable segons el punt 13.g Ordre APM/1123/2017. 

• Renúncia d’acord al previst al punt 10.4 de l’annex 1 de les bases reguladores. 

• Sol·licitant que ha comès infracció greu d’acord l’article 42 del Reglament (UE) núm. 
1005/2008, o de l’article 90.1 del Reglament (UE) núm. 1224/2009. 

MOTIU DE NO ELIGIBILITAT 

CONV. ORD. CONV. 
EXTRA
ORD. 
2019E 

2018 2019O 

Desistiment 7 1 2 

Manca d’acreditació de la ubicació del projecte en territori del GALP 
d’acord al previst al punt 9.6 de l’annex 1 de les bases reguladores 

1   

Manca de 3 pressupostos vàlids d’acord al previst al punt 9.6 de 
l’annex 1 de les bases reguladores 

3   

No respondre el requeriment de documentació d’acord al previst al 
punt 9.6 de l’annex 1 de les bases reguladores 

3 1  

Per altres motius   2 

Inadmissió 7 0 0 

Actuacions realitzades fora del territori GALP incompliment del punt 2 
de l’annex 1 de les bases reguladores 

1   

Per deutes incompliment del punt 3.3.a. de l’annex 1 de les bases 
reguladores 

4   

Per altres motius 2   

Despesa no subvencionable.    4 

Renúncia  5 1  

Sol·licitant que ha comès infracció greu    3 

Total  19 2 9 
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Destaca la renúncia, que, en el cas de la convocatòria ordinària pel 2019, ha comportat que 
finalment es poguessin subvencionar tota la resta de sol·licituds elegibles (2) per la renúncia 
d’una d’elles (Arrozales y Ganadería del Delta, SA, projecte executiu per la restauració de la platja 
litoral de l'Illa de Buda). Es tractava d’una actuació d’elevat pressupost que al·lega que la 
subvenció atorgada no és l’esperada la qual cosa impossibilita l’execució del projecte.   
 
Entre les sol·licituds no elegibles del 2018, destaquen algunes valorades amb una elevada 
puntuació segons els criteris de valoració i priorització de l’EDLP per part de la Comissió tècnica 
del GALP Terres de l’Ebre, però que no van resultar elegibles per manca de compleció de la 
documentació administrativa, per manca de 3 pressupostos vàlids o per renúncia.  
 
Pel que fa a la convocatòria extraordinària de l’any 2019, s’ha modificat el procediment d’estudi 
de les sol·licituds i les sol·licituds no elegibles no s’han valorat, fet pel qual no se’n disposa de la 
puntuació.  
 
Dues de les sol·licituds presentades a la primera convocatòria i desistides s’han tornat a 
presentar a la segona convocatòria esmenant els motius de desistiment, resultant elegibles si bé 
en cap dels casos han obtingut la puntuació necessària per ésser subvencionades.  
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9 RESUM I CONCLUSIONS 

L’EDLP Mar de l’Ebre 2017-2023 té com a objectiu la qualitat, la competitivitat i la valorització 
dels productes provinents del mar de la costa ebrenca. Les iniciatives que emanen d’aquesta 
estratègia van dirigides a la consolidació i la sostenibilitat de l’activitat del sector pesquer i 
aqüícola i activitats derivades, entès com un sector representatiu de qualitat ambiental i de 
qualitat del producte de les Terres de l’Ebre.  
 
En el marc de referència del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), l’Estratègia aposta per 
l’economia blava, per la valorització de l’activitat pesquera i aqüícola, així com per la relació amb 
la població a través del turisme i la interpretació ambiental i la creació d’empreses d’activitats i 
serveis. En aquest sentit la Reserva de la Biosfera representa una oportunitat per treballar les 
sinèrgies per un objectiu comú de desenvolupament sostenible.  
 
D’acord amb el Reglament de disposicions comunes per al FEMP 1303/2013, del finançament de 
l’EDLP a través dels grups GAL, cal efectuar un seguiment i avaluació de les estratègies 
participatives que tenen accés als Fons per tal de:  

• Comprovar si els objectius de l’EDLP segueixen essent rellevants,  

• Obtenir informació i coneixements amb el que poder demostrar els resultats 
aconseguits  

• Ajudar a reflexionar de manera crítica sobre com millorar les activitats i processos del 
GALP. 

La pròpia EDLP Mar de l’Ebre 2017-2023 estableix el programa de seguiment, determinant una 
avaluació intermèdia corresponent al període 2017-2019. Aquest informe de seguiment i 
avaluació dóna sortida a aquestes necessitats a través de l’avaluació de resultats i èxits materials, 
de l’impacte de les actuacions realitzades i treballa sobre la valoració del procés per tal de trobar 
propostes de millora. 
 
Per tal d’incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local dins les estratègies locals 
participatives, en el marc del Programa Operatiu del FEMP a Catalunya 2014-2020, s’estableix un 
programa d’ajuts, cofinançat amb el DARPA, que es tramita amb la col·laboració directa dels 
grups d’acció local pesquers seleccionats (en aquest cas el GALP Mar de l’Ebre).  
 
L’avaluació realitzada es basa en gran mesura en l’anàlisi dels resultats materials d’aquest 
programa d’ajuts i l’impacte que han tingut sobre el teixit empresarial i social de les Terres de 
l’Ebre. A continuació es mostren els principals resultats i conclusions.  
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9.1 CONCLUSIONS GENERALS DELS RESULTATS I ÈXITS 
MATERIALS 

En les dues convocatòries que s’han obert fins a la data de redacció del present informe, s’han 
presentat un total de 119 sol·licituds, de les que 89 han estat elegibles. El percentatge d’activitats 
subvencionades entre les sol·licituds elegibles en aquests dos primers anys ha estat del 57%, amb 
51 activitats subvencionades. Això significa que totes les convocatòries s’han cobert 
completament, quedant fora actuacions que complien tots els requisits per a ésser 
subvencionades per manca de pressupost.  
 
D’aquestes 51 activitats subvencionades els anys 2018 i 2019 se n’han acabat executant 44.  
 

 
 
 
 

 

La majoria de beneficiaris són del sector 
privat (66%), que inclou pescadors, 
comercialitzadors, empreses del sector de la 
hostaleria i restauració, etc. Es valora 
positivament que la major part dels 
beneficiaris siguin del sector privat, però es 
veuria interessant poder desglossar quin 
abast té l’interès dels pescadors a títol privat.  
 
Sí que es pot analitzar en canvi, que les 
confraries de pescadors i federacions de 
productors sumen un 16% dels beneficiaris. 

 
 
 
 
És important destacar la mobilització fora del propi GALP, amb un 59% de beneficiaris que no 
són socis. Serà interessant que aquestes entitats o persones valorin la seva incorporació a 
l’entitat per capitalitzar i organitzar el seu interès pels objectius comuns. 

16%

66%

14%

4%

Tipologia de beneficiaris

Sector pesquer Sector privat

Sector públic Sector social
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Sant Carles de la Ràpita concentra 
el 39% de les actuacions 
executades, mentre que a Sant 
Jaume d’Enveja no se n’ha 
presentat cap. 

 
Hi ha una gran part d’imports subvencionats baixos, un 27% es troba entre 5.000-10.000€ i el 
43% es troba entre 10.000-50.000€. Només dos projectes han assolit el màxim de 150.000€, 
relacionats amb la comercialització de la sal i amb la construcció i adaptació d’un restaurant 
mariner. En tot cas, el percentatge de Participació financera en els projectes en la majoria és del 
45-50%.  

 

3

6

8

3

5

17

0

3

Alcanar

Amposta

Deltebre

L’Ametlla de Mar 

L'Ampolla

Sant Carles de la Ràpita

Sant Jaume d'Enveja

s.d.

Àmbit territorial de les actuacions executades

Protecció del 
patrimoni cultural

21%

Inversions en 
establiments de 

restauració
18%

Inversions en 
comercialització de 
productes pesquers

15%

Millora 
comercialització 

productes auxiliars 
del mar: sal

11%

Potenciar el 
coneixement 

tradicional del 
sector pesquer i 

aqüícola
9%

Turisme mariner
9%

Inversions en 
construcció naval

7%

Vehicle 
comercialització 

productes pesquers
4%

Protecció de la 
biodiversitat i dels 

ecosistemes marins
3%

Turisme actiu
2% Campanyes 

gastronomia
1%

Tipologia de les actuacions executades



 

 

65 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

Les inversions en comercialització de productes pesquers són actuacions de petita magnitud i 
molt rellevants en nombre: un 39% de les actuacions que representen un 15% de la despesa. 
 
Les actuacions de protecció o recuperació del patrimoni cultural són de gran envergadura: un 
9% d’actuacions (4 projectes) s’emporta un 21% de la despesa. A més, com ja s’ha comentat hi ha 
2 projectes de 150.000 € que s’emporten el 21% de l’import total subvencionat.  
 
Així doncs 5 projectes s’emporten el 41% del total subvencionat. En aquest sentit cal que es 
reflexioni sobre si aquest fet és intencionat i rellevant o si es vol arribar a projectes més petits de 
particulars i pescadors. 

GRAU D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS 
Partint d’una subvenció atorgada de 1.337.518,40 € per al 2018 i 2019, s’han acabat justificant 
1.123.572,45 €, per tant, el percentatge d’execució del pressupost atorgat ha estat de 84%. 
 
El 2018 el percentatge d’execució del pressupost subvencionat ha estat d’un 90%.  
 
A més, cal destacar que l’any 2018, quan hi va haver 4 projectes que no es van executar, es va 
moure el finançament cap a altres projectes elegibles. Aquesta agilitat es valora positivament.  
 
L’any 2019 el grau d’execució ha baixat, quedant-se en el 87,7% en el cas de les actuacions de la 
convocatòria ordinària i baixant fins al 69,5% en les actuacions subvencionades mitjançant la 
convocatòria extraordinària.  
 
En conjunt doncs, un 16% de l’import que es va atorgar no ha estat justificat i per tant pagat. 
Aquest percentatge, que podria semblar alt, ha estat degut a causes externes als sol·licitants i per 
tant es percep com un èxit.  
 

Analitzant la informació continguda als 
documents de certificació i proposta de 
pagament dels ajuts sobre el nivell de 
realització de les actuacions, s’observa 
com prop de la meitat de les actuacions 
s’han realitzat totalment i sense variació 
respecte de la concessió (45%), mentre 
que la resta s’ha realitzat totalment però 
amb variació (30%) o bé s’han realitzat 
parcialment (25%).  
 
 
 
 
 

GRAU D’INCIDÈNCIA DE LES ACTUACIONS  
Els participants en la participació mostren un elevat grau de satisfacció del valor afegit i grau 
d’incidència de les actuacions. 
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Cal destacar que els canvis més grans o significatius que han trobat els beneficiaris en aquests 
darrers dos anys d’execució de la EDLP, destaquen: 

• L’augment en la participació, el fet d’involucrar tots els agents del territori. 

• La creació d’un sentiment d’orgull de territori. 

• Disposar d’un tècnic (gerent) amb tracte de proximitat. 

RELACIÓ AMB L’ESTRATÈGIA MARÍTIMA DE CATALUNYA 
L’EDLP està alineada amb l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 i en les actuacions que es 
realitzen es controla des del GALP els objectius estratègics i línies estratègiques d’actuació del Pla 
estratègic 2018-2021. 
 
Si analitzem els àmbits de l’Estratègia marítima, es pot veure com les actuacions realitzades en el 
període 2018-2019 responen majoritàriament a l’àmbit d’actuació 1 i també hi és present en 
menor mesura l’àmbit d’actuació 3. 
 

 

 
 
Tanmateix, en relació a aquest darrer àmbit d’actuació 4, cal destacar el propi funcionament del 
GALP Mar de l’Ebre respon a l’objectiu operatiu de creació d’uns mecanismes participatius 
innovadors de gestió i cogestió plenament desenvolupats i consolidats, en el qual la consolidació 
d’una comunitat d’actors involucrats en el desenvolupament de l’economia blava basada en els 
GALP és una de les línies d’actuació.  
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9.2 INDICADORS DE SEGUIMENT 
Dels resultats dels indicadors es desprèn que a la meitat del període d’aplicació de l’EDLP s’han 
assolit els valors objectiu establerts per a 10 dels 13 indicadors definits a l’EDLP. Pel que fa als 
indicadors afegits en el marc del procés de seguiment i avaluació, no s’ha fixat un valor objectiu 
si bé els valors obtinguts per als mateixos mostren bons resultats sense poder avaluar la 
tendència. 
 
 

OBJECTIU EDLP 
RESULTATS 

PARTICIPACIÓ 
(2018-2019) 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 : Creació de noves oportunitats vinculades al sector del mar 

EDLP 1.1. Nombre de negocis creats 2  

EDLP 1.2. Projectes de cooperació empresarials generats 6  

1.3. Nombre d’empreses locals vinculades al sector del mar a les quals s’ha 
assessorat 

12 

1.4. Nombre d’empreses locals que han augmentat el volum de negoci 9 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 : Augment del valor afegit del producte del mar 

EDLP 2.1. Nombre d’empreses que han apostat per la internacionalització 5  

2.2. Nombre de nous mercats als quals han accedit els productes locals 8 

2.3. Nombre de nous productes vinculats al mar desenvolupats 11 

2.4. Nombre de campanyes de divulgació dels productes locals desenvolupades 7 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: Diversificació de l’activitat econòmica de la zona 

EDLP 3.1. Nombre de projectes de diversificació de les activitats econòmiques 
de la zona 

5  

EDLP 3.2. Nombre d’inversions d’adaptació d’embarcacions 0  

EDLP 3.3. Nombre de pescadors formats en capacitat de ser guia turístics 0  

EDLP 3.4. Nombre d’aqüicultors formats en capacitat per ser guia turístics 0  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: Protecció del patrimoni mediambiental inclosa la mitigació del canvi 
climàtic 

EDLP 4.1. Nombre d’activitats productives desenvolupades per combatre el 
canvi climàtic 

8  
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OBJECTIU EDLP 
RESULTATS 

PARTICIPACIÓ 
(2018-2019) 

EDLP 4.2. Nombre d’accions no productives desenvolupades per combatre el 
canvi climàtic 

4  

4.3. Nombre d’actuacions de protecció del medi ambient i la natura 11 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: Foment de la cohesió social i protecció/recuperació del patrimoni 
cultural 

EDLP 5.1. Nombre d’empreses que han passat de pares a fills 2  

EDLP 5.2. Nombre de bens recuperats i/o restaurats segons la tipologia 2  

EDLP 5.3. Nombre d’estudis sobre el patrimoni cultural pesquer/aqüícola 2  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: Impuls de les comunitats locals en el desenvolupament local 

EDLP 6.1. Nombre d’espais de participació desenvolupats 1  

6.2. Nombre d’activitats de participació 2 

6.3. Nombre de projectes de cooperació 2 

 
 
Tot i així, s’ha posat de manifest que la informació reflectida a les fitxes dels projectes no permet 
calcular els indicadors de seguiment de forma completa. Per aquest motiu s’ha realitzat la seva 
valoració a través de l’enquesta als beneficiaris. Mitjançant aquesta valoració participativa dels 
indicadors, s’han obtingut resultats clarament superiors als reflectits a les fitxes. Ara bé, a través 
de l’enquesta no hi ha hagut resultats contrastables.  
 
A més, en molts casos s’obtenen resultats positius sense observar-se una correspondència clara 
amb les actuacions executades, és a dir que podria ser que aquests resultats positius no siguin 
conseqüència de l’estratègia sinó que siguin resultats que s’haurien produït igualment, amb 
independència de l’aplicació de la mateixa. Això no vol dir que es menystinguin aquests resultats 
positius, sinó que cal emmarcar-los en el context socioeconòmic ampli i no únicament a l’acció de 
l’estratègia sobre el territori. En aquest sentit, es considera que caldria millorar l’obtenció de 
dades de les actuacions executades per tal de poder valorar la incidència de l’estratègia sobre el 
territori de forma més específica.   
 
  



 

 

69 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE 

9.3 ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS 
En relació a l’estratègia en general, en les sessions de participació s’ha pogut observar que es 
considera que s’està complint majoritàriament i s’estan assolint els objectius (en un grau de 4 
sobre 5). 
 
 
 

 
 
 

  
 

Ara bé, observant les destinacions pressupostàries segons objectiu es pot observar que hi ha 
objectius que estan per sobre la seva valoració inicial i n’hi ha que estan per sota. 
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• L’objectiu 5 no es valora com a tant necessari en la seva necessitat de continuïtat. Això 
queda avalat pel fet que ja supera en la meitat del període d’execució el valor absolut de 
la previsió de despesa en la EDLP.  

• No s’ha presentat cap actuació en relació a l’Objectiu 6, tot i que es segueix veient com 
a interessant que s’hi continuï treballant. Tanmateix, les pròpies activitats i marc de 
funcionament del GALP han contribuït a la creació d’un marc de governança innovador 
que ha donat impuls a l’estratègia i en garanteix l’operativitat, mitjançant la creació 
d’espais de participació i la realització d’activitats de participació i la participació en 
projectes de cooperació. 

• Hi ha una lleugera desviació de sobrerepresentativitat dels objectius 2 i 3 en detriment 
de l’objectiu 1. Això denota que els objectius 2 i 3 , que ja eren dels més rellevants, 
estan tenint més pes del previst. Cal destacar que segueixen veient-se com una prioritat 
pels beneficiaris i la junta, que els puntuen com als objectius sobre els que cal seguir 
treballant més.  

 
Analitzant la informació recollida a les fitxes dels projectes, moltes de les actuacions es 
relacionen amb diversos dels objectius específics de l’EDLP, si bé hi ha 12 objectius específics que 
no estan relacionats directament amb cap de les actuacions subvencionades fins ara. Tanmateix, 
completant la informació recollida a les fitxes amb la informació obtinguda de la valoració 
participativa dels indicadors, els objectius específics en els quals no s’ha actuat directament fins 
ara es redueixen substancialment, essent els tres següents: 

• 1.4 Formació i capacitació en el sector 

• 3.1 Inversions i/o accions en pescaturisme 

• 3.5 Manteniment de l’activitat vinculada al mar (especialment la pesca artesanal) 

9.4 PROCÉS DE GESTIÓ DELS AJUTS 
La valoració global del procediment de gestió dels ajuts realitzada en les sessions de participació 
és positiva. La fase de concessió assoleix una puntuació de 4 sobre 5, mentre que la fase de 
justificació i pagament es valora lleugerament inferior, amb una puntuació de 3,75 sobre 5.  

• Valoració global de la fase de concessió dels ajuts: 

 
 

 
 

• Valoració global de la fase de justificació i pagament dels ajuts: 

 
 

 
 
 
En concret, es valora de forma positiva el compliment dels terminis de concessió i pagament 
establerts a les bases reguladores dels ajuts i es considera que en general el procés de concessió 
dels ajuts és molt transparent. Tot i que es manifesta l’existència de certes dificultats 
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administratives i tècniques en el procediment, principalment relacionades amb la documentació 
requerida. 
 
El principal aspecte que els beneficiaris proposen per millorar és la facilitat administrativa i 
documental per la tramitació dels ajuts, i especialment en la fase de justificació.  
 
Pel que fa a les sol·licituds no elegibles, que poden portar a desgast i frustració per part dels 
sol·licitants, es pot observar com les sol·licituds es van afinant als criteris i s’han reduït 
considerablement a la segona convocatòria respecte a la primera, passant de 19 a 11. 
 
Cal destacar les tasques de difusió, pedagogia i assessorament del GALP, que ha permès la 
creació de sentiment de d’orgull i pertanyença a un territori dinàmic. 
 
Finalment aquesta tasca ha estat complementada per una col·laboració i suport rebut des de 
l’administració que també es valora també de forma positiva.  
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10 PROPOSTES DE MILLORA 

Fruit del seguiment i l’avaluació duta a terme, així com de les aportacions recollides durant les 
sessions de participació que han tingut lloc en el marc d’aquest treball, s’emeten una sèrie de 
propostes de millora tant per a la implantació de l’EDLP com per al procediment d’ajuts.  

PROPOSTES DE MILLORA GENERALS 

1. A nivell de l’encaix de la EDLP amb les diferents eines de desenvolupament econòmic 

sostenible i pesquer, es proposa que hi hagi un treball més conscient per alinear-se de forma 
específica amb l’Estratègia Marítima de Catalunya. Això s’ha de concretar en que la justificació 
dels ajuts ha de incloure informació relacionada amb aquesta: 

• els àmbits d’actuació, 

• els objectius estratègics, i  

• les línies estratègiques d’actuació. 

2. Incrementar el personal del GALP per incorporar la figura d’un tècnic/administratiu. El 

gerent fa tasques de representació i gestió econòmica que estan donant els seus fruits, i és 
necessari que pugui comptar amb un suport tècnic per tal de poder assegurar algunes de les 
millores aquí exposades, i en concret augmentar l’assessorament i facilitar la tramitació.  

AJUTS I TRAMITACIÓ  

3. Incrementar l’assessorament per tramitar la documentació des del GALP i el DARPA. Amb 

l’objectiu de facilitar la tramitació de les subvencions, cal proporcionar un acompanyament 
específic per als tràmits més complexos, adequat a les característiques de les actuacions que es 
sol·liciten. Una eina que pot ser útil pot ser establir un calendari d’assessorament amb l’objectiu 
d’aconseguir tramitar les sol·licituds de forma més esglaonada.  
 

4. Treballar per a que totes les sol·licituds tinguin tota la informació relativa al sol·licitants, 

que permetrà en el futur identificar millor el seu perfil. Que en la tramitació de la sol·licitud, 
entre els tipus de sol·licitants es pugui identificar clarament els pescadors entre el sector privat 
per tal de veure què es destina al sector pesquer de forma directa i de forma indirecta 
(restauració, oci, etc.). 
 

5. Cal seguir treballant per a que les propostes no elegibles siguin cada cop menors a través 

d’un bon assessorament per part del GALP i facilitar la comprensió dels criteris d’elegibilitat i els 
conceptes subvencionables de forma conjunta amb en DARPA. Així doncs es proposa facilitar al 
màxim la documentació de justificació de la subvenció per ajudar a maximitzar el grau 
d’execució.   

  



 

 

73 
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TIPUS DE PROJECTES I SOL·LICITANTS 

6. Treballar perquè els sol·licitants i beneficiaris siguin socis del GALP, això facilitarà la gestió 

del grup i dels ajuts, i ajudarà a una major cohesió social i a un pes de representació major per a 
la negociació amb terceres parts. 
 

7. Treballar de forma específica per a introduir certs sectors socials en l’accés als ajuts. De 

forma específica cal treballar per: 

• La discriminació positiva cap a les dones.  

• Facilitar la incorporació de joves emprenedors: assessorament específic, línies 
d’actuacions específiques, etc.. 

• Treballar de forma específica la mobilització dels agents a Sant Jaume d’Enveja, on no 
s’han presentat cap sol·licitud.  

8. Per a les següents convocatòries caldria establir criteris de priorització per a fomentar aquell 

tipus d’actuacions i objectius que no han estat suficientment representats en els primers dos 
anys:  

• Objectiu 1. Creació de noves oportunitats. Es tracta d’un objectiu que no ha assolit 
l’objectiu de pressupost, i que segueix sent valorat per la participació com a molt 
rellevant.  

• Objectiu 2 Augment del valor afegit del projecte i 3 Diversificació de l’activitat segueixen 
el patró esperat de finançament. Cal vetllar per a que això es segueixi mantenint, doncs 
són objectius rellevants per a la segona etapa de l’EDLP.  

• Objectiu 4. Protecció del medi ambient. Es creu que no és un objectiu que hagi assolit el 
repte, i és que no ha acomplert tampoc objectiu financer, tot i que es considera molt 
rellevant en la participació.  

• Objectiu 5 Cohesió social i patrimoni cultural. Cal veure que les accions relacionades 
amb l’objectiu 5 han estat sobrerepresentades i per tant caldria dirigir els esforços cap a 
altres objectius. 

• Objectiu 6 Impuls de les comunitats locals. Es tracta d’un objectiu que no ha realitzat 
cap activitat específica en el marc del programa d’ajut, es va valorar que no s’estava 
assolint i no s’hi ha destinat pressupost. Per tant caldrà impulsar la seva execució, doncs 
segueix sent valorat per la participació com a molt rellevant. 

De forma específica es destaquen les següents activitats a fomentar:  

• Potenciar la realització d’activitats de formació i capacitació en el sector, ja sigui de 
forma directa o indirecta, mitjançant el desenvolupament del previst al pla estratègic 
per a impulsar el turisme pesquer. 

• Fomentar que es realitzin inversions d’adaptació d’embarcacions.   

• Estudiar fórmules i assessorar als potencials interessats en desenvolupar accions de 
pescaturisme.  

• Implicar els agents que realitzen pesca artesanal per tal de fomentar el manteniment de 
la seva activitat.  
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• Incloure l’adaptació al canvi climàtic entre els objectius i preveure actuacions o línies 
d’ajut específiques per a l’adaptació.  

 

9. Treballar per tenir una classificació acurada del tipus d’actuacions i els objectius amb els 

quals es relaciona, que permeti i faciliti el seu anàlisi. Aquesta informació ha de quedar establerta 
en la sol·licitud inicial. 

10. Sol·licitar l’increment de la dotació pressupostària.  

GRAU D’EXECUCIÓ 

11. El 84% de grau d’execució de les subvencions es valora com a positiu, però cal treballar 

per a minimitzar el 16% de l’import que es va atorgar no s’ha pogut justificar, doncs són diners 
que representen una oportunitat de millora.  
 
Per aconseguir-ho cal informació específica sobre com s’haurà de justificar en el moment de la 
sol·licitud i de la concessió i treballar per a tenir terminis d’execució suficientment raonables pel 
tipus d’actuacions, potser es podria obrir la possibilitat a pròrrogues justificades.  

PROPOSTES DE MILLORA DELS INDICADORS 

12. Es proposa que s’estableixi una metodologia clara de càlcul dels indicadors per tal 

d’assegurar l’obtenció de dades fiables i directament vinculades a l’aplicació de l’estratègia, 
facilitant la recollida d’informació dels indicadors en el seguiment habitual i les fitxes a través de 
la pregunta als beneficiaris en la justificació dels ajuts. 
 

13. Donat que segons els resultats obtinguts mitjançant l’enquesta als beneficiaris els 

indicadors han estat plenament assolits en la primera fase d’execució es proposa que es marquin 
valors dels indicadors més ambiciosos per a la fase 2020-2021. Així mateix cal que s’incorporin 
els nous indicadors proposats en aquest document d’avaluació de l’EDLP. 
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