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1. INTRODUCCIÓ 

El present informe dona resposta a la necessitar d’efectuar el seguiment i avaluació de les actuacions 
de desenvolupament local participatiu de les zones de pesca realitzades en la convocatòria d’ajuts de 
l’any 2020 gestionats per l’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre dins el marc del Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). El 28 d’octubre de 2016 la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims de la Generalitat de Catalunya va seleccionar l’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre 
com a Grup d’Acció Local Pesquer (en endavant, GALP Mar de l’Ebre) per al període 2017-2023 amb 
una assignació de 3,6M€ dins el FEMP.  

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. 

Aquest informe de “Seguiment i avaluació de les actuacions 2020 de l’EDLP del GALP Mar de l’Ebre” 

dona 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  

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: 

2.1  Inventari i fitxes de les actuacions executades 

La primera fase consisteix en recollir tota la informació generada fins al moment i consta de:   

• 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.  

L’inventari parteix de les revisions i comprovacions, per part de la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims de la Generalitat de Catalunya, sobre les sol·licituds i proformes aportades pels beneficiaris. 
Es proposa una subvenció adequada al nivell de participació financera establert segons les puntuacions 
obtingudes en la Ordre de bases reguladores d’aquests ajuts. La classificació d’expedients va per ordre 
d’elegibilitat i el percentatge d'ajut assignat segons l’ordre de prelació. 

 

2.2  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. 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 2020 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 5.9, 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 5.9). 

 

2.3  Avaluació participativa quantitativa i qualitativa de l’impacte de l’EDLP pel 
2020 

Cal mencionar que s’ha seguit la mateixa metodologia que en el període 2017-2019, tot i que es té en 
compte, tal com menciona la memòria del primer semestre 2020 GALP, que aquest any ha estat 
sacsejat per 2 esdeveniments que han afectat negativament l’economia blava de les terres de l’Ebre. 
A nivell local el temporal Glòria per una banda i a nivell global, els efectes socials i econòmics, de la 
pandèmia causa per la Covid19. Tot i aquestes circumstàncies, el procés de convocatòria i concessió 
dels ajuts, així com l’execució de les actuacions subvencionades s’han portat a terme amb èxit, fet 
que es valora molt positivament.  
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Tanmateix l’objectiu 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).  

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 2020 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. Per això, s’ha realitzat una sessió de treball grupal, que en el context 
sanitari actual s’ha realitzat de forma telemàtica, 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. Així mateix, s’ha realitzat un informe de resultats de la sessió 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, a nivell 
local, per donar resposta a reptes socials, mediambientals i econòmics que es plantegen. 

Cal recordar que l’EDLP en el període 2017-23 es centra en augmentar el valor, quantitat i 
competitivitat dels recursos de les Terres de l’Ebre així com de les seves activitats derivades. Gràcies 
a un anàlisi socioeconòmic i mitjançant un procés participatiu es defineixen les línies d’actuacions per 
assolir els objectius dins el marc de la FEMP. S’aposta per l’economia blava, i la connexió entre la 
població a través del turisme i interpretació ambiental, i de la creació d’empreses tant d’activitats 
com de serveis. 

L’estratègia del GALP Mar de l’Ebre es desenvolupa en les comarques pròximes a la Reserva de la 
Biosfera (declarat per la UNESCO en el 2013); i tant el GALP com el EDLP estan alineats i coordinats 
amb l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030. 

 

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 re-valoritzar 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’estratègia 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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).  

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.  
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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, la memòria del primer semestre 2020 i 
l’avaluació intermèdia. 

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. En data 31 de 
gener de 2020 es va lliurar a la Direcció General de Pesca l’avaluació intermèdia (2017-2019) 
realitzada segons l’establert a la pròpia EDLP, i en el present informe es realitza l’avaluació de les 
actuacions realitzades durant l’any 2020.  

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. 

 

3.4 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. 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.  

Per altra banda, i seguint les recomanacions que proposa la guia Evaluación del DLP. Manual para los 
GAL y los GALP en l’avaluació intermèdia (2017-2019) es van afegir alguns indicadors més per tal 
d’obtenir un llistat més complet i rigorós que respongués millor a les necessitats d’avaluació dels 
diferents objectius estratègics de l’EDLP, obtenint un total de 21 indicadors.  

Els indicadors definits a l’EDLP i el seu valor objectiu s’inclouen a l’apartat 5.9 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. 

 

4.1 Quantia d’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 € 

4.2 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%. 

• 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. 
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4.3 Criteris de valoració i participació 

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. 

 

4.4 Bases i convocatòries  

• Bases: 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. 

 

• Convocatòria: RESOLUCIÓ ARP/2907/2017, d'11 de desembre (publicada en el BOE núm. 309, 

de 21 de desembre). Aquesta convocatòria dels ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 

destinats al desenvolupament local de Catalunya era per al període 2018-2019, ampliable al 

2020-2022, i és la que ha estat oberta enguany en no realitzar-se cap altra convocatòria 

extraordinària per a aquests ajuts.  

 

4.5 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. 

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. 
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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
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5. AVALUACIÓ DE RESULTATS I ÈXITS MATERIALS 

5.1 Sol·licituds presentades 

El primer semestre de 2020 es va tancar la convocatòria d’ajuts per al desenvolupament de les zones 
de pesca i es va procedir a la seva adjudicació.  

En la convocatòria de 2020: 

- S’han presentat un total de 41 projectes (productius i no productius), en la convocatòria 
d’ajuts GALP Terres de l’Ebre 2020.  

o Dels quals 34 han estat sol·licituds elegibles: 

▪ 17 projectes amb subvenció total en acord a la seva puntuació 

▪ 1 projecte expedient tall (fi de la dotació pressupostària pel 2020). 

▪ 11 projectes elegits sense dotació pressupostària per exhauriment.  

▪ 2 projecte elegit sense dotació pressupostària, que ha passat a l’últim per 
ordre de puntuació, ja que ha renunciat a un ajut FEMP, o l’han certificat 0 o 
l’han certificat per menys de la meitat del seu import aprovat, o se’ls hi ha 
revocat l’ajut; com estableix el punt 6.2.d. 

▪ 3 projectes han renunciat. 

o De la resta de les 7 sol·licituds no elegibles: 

▪ 1 projecte ha comès una infracció greu d’acord l’article 42 Reglament UE 
1005/2008 

▪ 3 projectes es desestimen per no estar al corrent de les obligacions fiscals amb 
l’Administració Tributària i la social 

▪ 1 projecte es desestima per finalització de termini per presentació de la 
documentació requerida 

▪ 2 projectes han desistit.  

 

 

Gràfic 1. Sol·licituds presentades en aquest 2020 

 

En el 2020 hi ha hagut una disminució de les entitats i projectes, 41 en total, que s’han presentat 
respecte a les convocatòries del 2018 i el 2019 amb 51 i 65 projectes respectivament.  

18
16

7

Elegibles i
subvencionats

Elegibles no
subvencionats

No elegibles

2020
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Pel que fa referència a aquest 2020, el 83% dels projectes han estat elegibles, mentre que sols el 
43’9% han tingut dotació pressupostària per ser subvencionades del total de sol·licituds. Mentre que 
dels projectes elegibles, un 53% han tingut subvenció. 

 

 

Gràfic 2. Percentatge de sol·licituds subvencionades dins les elegides en el 2020. 

 

De les actuacions elegides, la inversió dels projectes és de 1.101.833,84 €, i la subvenció permet 
satisfer quasi el 50% d’aquesta.  

5.2 Grau d’execució de les subvencions 

A continuació s’analitzen i valoren sols els 18 projectes/actuacions elegits i subvencionats; els elegits i 
no subvencionats o no elegits, ja no es consideren en els següents anàlisis. 

Per tant, es valoren 18 projectes amb dotació pressupostària, dels quals un és expedient tall. Els 
anàlisis es basen en: 

• El grau d’execució de les subvencions (que resulta de la divisió entre l’import justificat final i 
l’import atorgat) 

• Nivell de realització de les actuacions segons els documents de certificació i proposta de 
pagament  

Dels 18 projectes tots s’han subvencionat en acord a la seva puntuació, excepte l’últim que se li 
assignen 52.239,77€ dels 115.983,11€ que li corresponen per exhauriment de la dotació pressupostària 
(expedient tall). 

Si analitzem les 18 actuacions, 15 s’han realitzat totalment amb o sense variació, és a dir, el 83,3%. 
D’aquestes 15 actuacions 11 s’han realitzat completament i sense variació i 4 totalment amb variació 
de la concessió. Finalment, sols 3 actuacions que representen el 16,67% del total s’han realitzat 
parcialment o amb variacions de la concessió.  

Partint d’una subvenció atorgada de 500.000€ per aquest 2020, s’ha acabat justificant 439.367,66 €, 
per tant, el percentatge d’execució del pressupost atorgat ha estat del 87.87%  

 

ANY 2020 Nº Quantitat € 

Projectes subvencionats inicialment 18 500.000€ 

Projectes executats parcialment o amb variació respecte 3 181.078,40 € 

53,00%
47,00%

Subvencionades Elegibles no subvencionades
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ANY 2020 Nº Quantitat € 

de la concessió 

Projectes totalment executats  i amb variació respecte de 
la concessió 

4 
105.732,34 € 

Projectes executats totalment i sense variació amb la 
concessió 

11 
152.556,92 € 

Import subvencionat final 

 

439.367,66 € 

Import justificat 

 

500.000€ 

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

 87,87% 

 

Gràfic 3: Percentatge de les actuacions executades respecte les subvencionades en el 2020 

 

5.3 Tipologia dels beneficiaris 

Sector 

La majoria dels beneficiaris són del sector privat, concentren el 67% dels beneficiaris (12 
beneficiaris), molt similar als sol·licitants dels anys anteriors. En aquest cas son des d’autònoms amb 
un sol empresari, i petites empreses (la majoria) i alguna mitjana empresa. En general els perfils de 
producció del sector privat es divideixen entre la producció aqüícola i pesquera, el turisme actiu i la 
restauració.  

El segon sector més representatiu és el sector pesquer a través de confraries i suma el 17% dels 
beneficiaris (Confraria de les Cases d’Alcanar, Confraria de Deltebre i Confraria Sant Pere de la Ràpita 
i Tortosa), molt similar a l’any anterior. Mentre que el sector públic format per ajuntaments 
representa el 11% (Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja i Ajuntament de Deltebre) i per últim el sector 
social que representa un 5% amb sols un projecte (Club Nàutic de l’Ampolla). No hi ha diferències 
significatives respecte anys anteriors del perfil dels projectes. 

 

61%
22%

17% Totament executat i
sense variació

Totalment executat
amb variació

Parcialment executada
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Gràfic 4: Perfils dels sol·licitants subvencionats en el 2020 (esquerra) i detall del sector privat (dreta) 

 

 

Socis del GALP 

D’aquests 18 sol·licitants, sols hi ha 5 que son socis del GALP que és el 28%, (les confraries i 
Ajuntaments): 

- Confraria de les Cases d’Alcanar 

- Confraria Deltebre 

- Confraria Sant Pere de la Ràpita i Tortosa 

- Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja 

- Ajuntament de Deltebre 

 

La resta que correspon al sector privat i social no son socis del GALP (13 projectes, que és el 72%): 

 

        

Gràfic 7: Percentatge de socis del GALP dels subvencionats en el 2020 

 

Gènere i edat 

En l’edició de les subvencions del 2020, el 50% dels elegits i subvencionats és del gènere masculí, 
mentre que el femení representa sols el 22%. La resta sense dades es justifica perquè els projectes son 
entitats jurídiques no físiques (ajuntaments, confraries, societats limitades, etc.), i per tant, no és 
possible determinar un gènere. 

17%

11%

67%

5%

Sector pesquer Sector públic

Sector privat Sector social

33%

42%

25%

Producció aqüícola i pesquera

Turisme actiu

Restauració

28%

72%

Sí No
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Pel que respecta a les dades d’edat, no es té constància, de nou de les entitats jurídiques (societats 
limitades, confraries, ajuntaments, etc). Pel que respecte els sol·licitants físics, no es menciona ni 
l’edat, ni el segment d’edat (menor o major a 40 anys), en les fitxes de valoració de les puntuacions ni 
les tècniques. Sols es tenen dades de 3 sol·licitants beneficiats físics: 

 

         

Gràfic 8 i 9: Percentatge de gènere i la fracció d’edat dels beneficiats en el 2020 

 

5.4 Tipus d’actuacions 

Ja que la naturalesa majoritària fa referència al sector privat, juntament amb el sector pesquer i el 
social, la totalitat d’actuacions són  productives,. Sols els ajuntaments, com a factor públic, presenten 
2 projectes no productius, respecte 16 productius, de 18 sol·licitants beneficiats.  

 

 

Gràfic 6: Percentatge de projectes productius i no productius del 2020 

 

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. 

22%

50%

28%

Femení Masculí Sense Dades

11%
6%

83%

Menor 40 anys Major de 40 anys

Sense Dades

16; 89%

2; 11%

Productius No productius
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Gràfic 6b: Tipologia de les actuacions 2020 

 

 

5.5 Distribució territorial: 

El municipi que presenta un major dinamisme i també on s’han executat més subvencions és a 
Sant Carles de la Ràpita, que és on també s’han registrat més sol·licituds, tal i com passava amb les 
avaluacions dels anys anteriors.  

Com a novetat s’ha presentat una sol·licitud subvencionada a Poble nou del Delta, on en edicions 
anteriors no hi havia hagut cap aplicació. També Sant Jaume d’Enveja participa per primer cop amb 
un projecte subvencionat.  

Aquest 2020 els projectes subvencionats han quedat repartits en el territori de forma bastant 
uniforme, i es redueix el nombre de sol·licitats proporcionalment a Sant Carles de la Ràpita.  

3%

12%

16%

4%

10%

4%2%

23%

7%

4%

4%
2%

5%
2%2%

Creació de noves empreses

Modernització d'existents

Increment activitat productiva del mar

Innovació

Millora
qualitat/conservació/presentació
Comercialització de producte local

Inversions i/o accions turisme pesquer

Inversions consolidar trets del territori
diferenciats
Iniciatives emprenedores

Manteniment pesca artesana

Repercussió positiva al medi ambient

Accions de neteja i/o manteniment

Activ. Parcs naturals i/o espais
protegits
Recuperació/conservació patrimoni
cultural
Governança dels recursos pesquers i
marítims locals
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Gràfic 10: Àmbit territorial de les accions elegides i subvencionades 2020 

 

5.6 Distribució pressupostària: 

S’ha revisat l’import subvencionat dels 18 projectes. La major de sol·licitants requereixen unes 
subvencions de baix a mig costos, entre els pocs milers d’euros fins a màxim 50.000€. Específicament 
el grup de projectes amb major import subvencionat és entre 20.000 i 50.000€, seguit dels de mig-
baix pressupost entre 5.000 i 10.000€. 

A diferència d’anys anteriors no hi ha cap entitat que concentri la major part de la partida 
pressupostària amb un valor superior als 150.000€, mentre que es reparteix bastant uniformement. 
El projecte amb un major finançament fa referència a la creació de noves instal·lacions 
d’emmagatzematge i distribució de peix i marisc.  

 

 

Gràfic 11: Import subvencionat per projecte elegit en el 2020 

5.7 Distribució pressupostària per sectors: 

A continuació es mostren els 4 sectors sol·licitants i el valor de subvenció atorgada a cada un d’ells, i 
el percentatge total de la partida del 2020: 
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Sant Carles de la Ràpita
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50.000€-100.000€
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Gràfic 12: Import de subvenció segons sector 

 

Òbviament, en aquest 2020, la major part dels beneficiats son privats i per tant, la major partida 
pressupostària és pel sector privat. Però per exemple, el sector públic son dos actuacions/entitats i 
té el doble de partida pressupostària que el sector pesquer que en son tres actuacions. 

 

 

Gràfic 13: Percentatge de subvenció per sector en el 2020 

5.8 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.  

Seguint la mateixa dinàmica a les edicions anteriors, el major part de sol·licitants (12 projectes), el 
66,7% reben un finançament entre el 45-49%. Sols 3 projectes han rebut un finançament del 80% , ja 
que compleixen els requisits  establerts en les bases de la convocatòria. Aquest 2020, no obstant cap 
projecte ha assolit el 100% de l’ajut en les actuacions.  

Dels tres projectes amb major nivell de participació financera, 2 son representats pel sector públic, 
d’aquí es justifica el punt anterior; on tot i ser, un sector amb representació minoritària tenen major 
ajut. I l’altre sol·licitant és del sector pesquer.  

 

€54.063,26 

€110.422,15 

€325.561,31 

€9.953,28 

Sector pesquer Sector públic Sector privat Sector social

11%

22%

65%

2%

% DE IMPORT SUBVENCIONAT PER 
SECTOR

Sector pesquer Sector públic Sector privat Sector social
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Gràfic 14: Nivell de participació financera dels sol·licitants 

5.9 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, en el marc de l’avaluació intermèdia (2017-2019) es va detectar 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 es van afegir alguns indicadors més, obtenint un total 
de 21 indicadors. A la taula següent es mostren els indicadors establerts a l’EDLP (codi EDLP més un 
codi numèric relacionat amb els objectius) juntament amb els indicadors afegits en l’avaluació 
intermèdia (identificats únicament mitjançant un codi numèric relacionat amb els objectius):

0 0

2
1

12

0

80-89% 70-79% 60-69% 50-59% <50%
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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 

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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Per tal de completar la recollida d’informació referent als indicadors, s’ha realitzat una enquesta als 
beneficiaris que van prendre part la sessió de participació realitzada, 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, aquest darrer any. 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.  

A continuació es mostren els resultats obtinguts a través de la sessió participativa i les enquestes.  

 

OBJECTIUS EDLP Valor 
object
iu 

Resultat
s 
(enquest
a) 

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

  

EDLP 1.1. Nombre de negocis creats 1-2 3  

EDLP 1.2. Projectes de cooperació empresarials generats 1 1  

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

- 8 

1.4. Nombre d’empreses locals que han augmentat el volum de negoci - 7 

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

EDLP 2.1. Nombre d’empreses que han apostat per la internacionalització 1 0  

2.2. Nombre de nous mercats als quals han accedit els productes locals - 2 

2.3. Nombre de nous productes vinculats al mar desenvolupats - 4 

2.4. Nombre de campanyes de divulgació dels productes locals desenvolupades - 5 

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 

1-2 5  

EDLP 3.2. Nombre d’inversions d’adaptació d’embarcacions 1 1  

EDLP 3.3. Nombre de pescadors formats en capacitat de ser guia turístics 2-3 0  

EDLP 3.4. Nombre d’aqüicultors formats en capacitat per ser guia turístics 2-3 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 

1 4   

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

1 0  

4.3. Nombre d’actuacions de protecció del medi ambient i la natura - 2  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: Foment de la cohesió social i protecció/recuperació del 
patrimoni cultural 
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EDLP 5.1. Nombre d’empreses que han passat de pares a fills 1-2 0   

EDLP 5.2. Nombre de bens recuperats i/o restaurats segons la tipologia 1 0   

EDLP 5.3. Nombre d’estudis sobre el patrimoni cultural pesquer/aqüícola 1 0   

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

 
 

EDLP 6.1. Nombre d’espais de participació desenvolupats 1 1  

6.2. Nombre d’activitats de participació - 1 

6.3. Nombre de projectes de cooperació - 1 

   

D’aquests resultats es desprèn que considerant únicament les actuacions realitzades aquest any 2020, 
s’han assolit els valors objectiu establerts per a 6 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 una tendència positiva. 
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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 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 la sessió participativa quan es pregunta sobre l’opinió del grau d’assoliment dels objectius un 81% 
responen que sí. Un 9,5% que no, i un 9’5% que sí, tot i les restriccions per operar normalment en el 
sector hostaler com a conseqüència de la pandèmia): 

 

 

 

 

 

 

Com a resposta sobre els principals impediments per a l’assoliment dels objectius, el 50% dels 
beneficiaris justifica la crisis econòmic-sanitària Covid19, tant en restriccions, com duració de 
campanya, i altres derivats d’aquesta crisis.  

Si ens centrem amb els impediments no relacionats amb la pandèmia, es mencionen les aplicacions 
telemàtiques, la manca d’emprenedoria del territori, la dificultat de crear un producte de turisme 
pesquer i les dificultats de sol·licitar ajuts i subvencions en el teixit empresarial.  

6.2. Valoració del grau d’assoliment dels objectius en base al pressupost 
destinat 

En relació al grau d’assoliment dels objectius, s’obté dels resultats de valoració per objectius i no de  
la sessió participativa.  

Per tal d’avaluar el grau d’assoliment dels objectius s’analitza el grau d’adequació entre el 
percentatge de pressupost esperat per l’estratègia, i l’actual en el 2020. En aquest sentit, cal 
mencionar que la metodologia per comptabilitzar actuació per objectiu aquest any 2020 és pels punts 
obtinguts en la valoració dels expedients, tal i com es detalla a l’apartat 7.2. Mitjançant aquesta 
metodologia s’aconsegueix que no només els objectius majoritaris o dominants quedin reflectits en el 
seguiment i es dona més força als objectius secundaris de les actuacions, a diferència de la 
metodologia emprada en l’avaluació intermèdia (2017-2019), en la qual l’assignació de les actuacions 
als objectius es realitzava en base als objectius principals als quals donaven resposta. 

Per exemple, OE6, s’esperava una dotació pressupostària del 4% i en el 2020, s’ha obtingut del 4%. Per 
tant, hi ha una adequació màxima i obté un 5 (sobre 5, màxima puntuació). La resta d’objectius, com 
més marge o desviació tenen, els valors son més baixos.  

1              5 

4 

1              5 

4,76 
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Aquest 2020, es veu que els objectius OE2 (Augment del valor afegit del producte del mar), OE3 
(Diversificació de l’activitat econòmica de la zona) i l’OE6 (Impuls de les comunitats locals) s’estan 
assolint en quasi en la seva totalitat (amb una valoració superior a 4 sobre 5 en tots els casos). 

Per una banda, els pressupostos dotats per aquests objectius estan al mateix percentatge que en la 
declaració d’intencions per tota l’EDLP 2017-23. A més a més, s’assoleixen quasi tots els objectius 
específics relacionats amb aquests.  

Mentre que els objectius OE1 (Creació de noves oportunitats vinculades al sector del mar) i OE4 
(Protecció del patrimoni mediambiental inclosa la mitigació del canvi climàtic), son una mica 
desproporcionades les dotacions pressupostàries amb relació el nombre d’actuacions. Per una banda, 
en aquest 2020, s’ha sobrepassat la partida pressupostària per aquests objectius, segons l’establert al 
2017. Paral·lelament, son poques les actuacions que hi tenen relació (1 del sector privat, 1 del sector 
pesquer i 2 sector privat), però acumulen gran part del pressupost. 

A més a més, tot i concentrar gran part de la partida pressupostària, hi ha molts objectius específics 
relacionats que no es compleixen. En general, tenen un grau d’assoliment menor (amb una valoració 
de poc més de 3 sobre 5).  

Finalment OE5 (Foment de la cohesió social i la recuperació/protecció del patrimoni cultural de la 
zona), el grau d’assoliment en volum pressupostari és del 50% de l’establert, però si mirem l’acumulat 
ja és quasi del 100%. De totes maneres, si ens centrem en l’assoliment d’objectius específics, aquest 
any només en compleix 1 de 4. Per tant la valoració seria del 2.  

 

 

 

Gràfic 15. Grau d’assoliment dels objectius fins ara 

6.2 Grau de incidència de les actuacions 

Les respostes dels beneficiaris sobre el valor afegit de les actuacions mostren un grau de satisfacció 
absolut entre els beneficiaris, on el 100% ha respost que sí. 
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En general, tot indica que les actuacions a realitzar o realitzades, son majoritàriament les esperades, i 
per tant la incidència en el territori és notable.  

En general, hi ha una valoració positiva i es parla de creixement constant i progressiu.  

 

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 2020 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. Un cop més es repeteixen resultats similars als anys anteriors.  

 
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 2020 
Àmbit d’actuació 1: desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’economia blava 
respectuós envers el conjunt dels usos humans del mar 

1.2 Un turisme marítim 
modern i sostenible 

6, Disseny d’accions pilot per promoure activitats a terra pels turistes de 
creuers i potenciar el retorn al territori d’aquest tipus de turisme 1 

7, Desenvolupament d’iniciatives de turisme marítim responsable vinculades 
al patrimoni cultural i natural i  consolidar una xarxa europea o regional que 
les integri 

4 

8. Definició d'estàndards de qualitat com a fonament per a la certificació del 
turisme marítim responsable.   1 

1.3 Un sector pesquer 
competitiu i compromès 

13. Impuls d’iniciatives adreçades a millorar la qualitat, identificació i 
presentació del producte pesquer 6 
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Estratègia marítima de Catalunya 2030 EDLP 

Objectiu estratègic Línies d’actuació 2020 
amb una gestió bio-

econòmica 
14. Promoció del consum de productes pesquers  de Catalunya, mitjançant 
les acreditacions: Venta de Proximitat, Peix de Llotja i Producte de Cogestió. 1 

1.4 Una aqüicultura 
sostenible que aprofita 

plenament el potencial del 
país 

23. Foment del turisme aqüícola sostenible i altres iniciatives de 
diversificació 1 

1.6 Unes activitats 
marítimo creatives i 

esportives de baix impacte 
ambiental que dinamitzen 

l’economia 

29. Dinamització de la nàutica d’esbarjo  minimitzant-ne l’impacte  1 

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

3.2 Un fort arrelament de 
l’economia local i social en 

els sectors marítims 

67. Reforç al paper dinamitzador de suport del GALP com a vectors de 
desenvolupament de l’economia blava  a escala local, en tant a catalitzadors 
de sinergies entre els actors marítims locals. 

3 

71. Suport a la petita empresa en els sectors marítims 
1 
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7. AVALUACIÓ PER OBJECTIUS 

7.1 Resum d’actuacions seleccionades 

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. 

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. 

 

Objectiu Objectius específics Actuacions 

1. Creació de noves 
oportunitats vinculades al 
sector del mar 

1.1. Nombre de negocis o 
modernització d’existents  vinculades 
al sector del mar 

Creació nou bar restaurant 

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

Noves instal·lacions 
d'emmagatzematge i 
distribució de peix i marisc  

1.3 Innovació en el sector Compra apilador elèctric per 
ampliar l'oferta de serveis a 
la llotja 

2. Augment del valor afegit 
del producte del mar 

  2.2. Millora en 
qualitat/conservació/presentació del 
producte 

Furgoneta de transport peix i 
marisc 

Adquisició de maquinària per 
a millora i modernització de 
la cuina marinera tradicional 
de l’establiment  

2.4. Comercialització de nous 
productes i nous mercats 

Creació d'una peixateria per 
a la promoció de peix local 

Compra d'un furgó isoterm 
per a l'activitat de 
l'aqüicultura 

3. Diversificació de l’activitat 
econòmica de la zona 

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

Adquisició de quatre 
embarcacions per crear nova 
oferta de serveis turístics 

3.3. Inversions que consolidin uns trets 
del territori diferenciats 

Diversificació de l'activitat 
del Centre de Submarinisme 
Plàncton Diving La Cabanya 
esports nàutics 

Ruta en caiac des d'Illa de 
Mar envoltant la badia del 
Fangar 

Turisme i gastronomia al 
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Objectiu Objectius específics Actuacions 

Delta de l'Ebre 

Kayak, paddle i relacionats 
 

3.4. Iniciatives emprenedores 
relacionades amb el mar i activitats 
auxiliars 

Foment ús del mar 

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

Compra d'un vehicle auxiliar 
per a la pesca d'arts menors  

4. Protecció del patrimoni 
mediambiental inclosa la 
mitigació del canvi climàtic 

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

Adquisició de vehicles 
isoterms per al transport del 
peix a la llotja  

4.1. Accions de neteja i/o 
manteniment 

Construcció d’un pantalà 
flotant a Sant Jaume 
d’Enveja 

4.3. Activitats en parcs naturals i 
espais protegits 

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

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

6. Impuls de les comunitats 
locals en el desenvolupament 
local 

6.1. Governança dels recursos pesquers 
i marítims locals 

Remodelació de l'embarcador 
fluvial a la població de Jesús 
i Maria (Deltebre)  

 

7.2 Resultats de l’avaluació per objectius 

En aquest 2020, la metodologia per comptabilitzar actuació per objectiu és pels punts obtinguts en 
la valoració dels expedients. És a dir, es compta de cada projecte el % de puntuació per objectiu. 
En la majoria de casos, cada entitat o beneficiat no sols té actuacions clares i específiques d’un 
objectiu general o específic, sinó que en molts casos son transversals. Per evitar la subjectivitat a 
l’hora de classificar-los i fer-ho més objectivament s’ha realitzat per % de cada objectiu. S’ha 
procedit a aquesta metodologia en totes les actuacions, tant productives com no productives. 
Mitjançant aquesta metodologia s’aconsegueix que no només els objectius majoritaris o dominants 
quedin reflectits en el seguiment i es dona més força als objectius secundaris de les actuacions, a 
diferència de la metodologia emprada en l’avaluació intermèdia (2017-2019), en la qual l’assignació 
de les actuacions als objectius es realitzava en base als objectius principals als quals donaven 
resposta. 

A continuació es mostra un exemple: 
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En la taula anterior es veu com de cada actuació/projecte obtenen una certa puntuació, que es 
desglossa en els 6 objectius i 21 objectius específics o relacionats. D’aquest s’obté el percentatge de 
cada actuació per objectiu específic, i després es relaciona amb el pressupost obtingut per cada 
beneficiari.  

A continuació es mostren els principals resultats obtinguts, que en els apartats següents s’analitzen 
detalladament objectiu per objectiu. A la taula següent es mostren les actuacions i el pressupost en 
relació als objectius estratègics i als objectius específics mitjançant la puntuació obtinguda segons els 
criteris de valoració dels expedients en la present convocatòria d’ajuts. A la taula es distingeixen en 
color verd els objectius per als quals s’han portat a terme actuacions i en color taronja els objectius 
per als quals no s’han portat a terme actuacions. 

 

 

 

Objectius Valoració % valoració  
Nombre d’ 
actuacions 

% pressupost  

Objectiu 4: 

Activitats en parcs naturals i/o espais 
protegits  

22 46,81 0,47 30.716,75 € 

Objectiu 5: 

Inversions de recuperació/conservació 
del patrimoni cultural de la zona 

10 21,28 0,21 13.962,16 € 

Objectiu 6: 

Governança dels recursos pesquers i 
marítims locals 

15 31,91 0,32 20.943,24 € 

TOTAL 47 100 1 65.622,15 € 
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Objectiu estratègic Objectiu específic Nº actuacions % actuacions Pressupost % Pressupost 

1. Creació de noves oportunitats 
vinculades al sector del mar 

1.1 Creació de noves empreses 0,52 2,90 27.612,49 € 5,52 

1.1 Modernització d'existents 2,21 12,25 43.860,23 € 8,77 

1.2 Increment activitat productiva 
del mar 

2,80 15,54 68.921,74 € 13,78 

1.3 Innovació 0,67 3,70 32.079,02 € 6,42 

1.4 Formació  0,00 0,00 0,00 € 0,00 

1.5 Projectes de cooperació 
empresarial 

0,00 0,00 0,00 € 0,00 

1.6 Connexió sector 
pesquer/aqüícola investigació 

0,00 0,00 0,00 € 0,00 

TOTAL O1 

 

6,19 34,40 172.473,48 € 34,49 

2. Augment del valor afegit del 
producte del mar 

2.1 Creació marca producte local 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

2.2 Millora 
qualitat/conservació/presentació 

1,75 9,70 58.653,38 € 11,73 

2.3 Campanya de divulgació 
producte local 

0,00 0,00 0,00 € 0,00 

2.4 Comercialització de producte 
local 

0,70 3,90 36.201,34 € 7,24 

TOTAL O2 

 

2,45 13,60 94.854,71 € 18,97 
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Objectiu estratègic Objectiu específic Nº actuacions % actuacions Pressupost % Pressupost 

3. Diversificació de l’activitat 
econòmica de la zona 

3.1 Inversions i accions 
pescaturisme 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

3.2 Inversions i/o accions turisme 
pesquer 0,38 2,08 6.626,04 € 1,33 

3.3 Inversions consolidar trets del 
territori diferenciats 4,14 22,99 76.078,37 € 15,22 

3.4 Iniciatives emprenedores 1,29 7,17 19.774,13 € 3,95 

3.5 Manteniment pesca artesana 0,77 4,26 8.070,12 € 1,61 

TOTAL O3 
 6,57 36,51 110.548,66 € 22,11 

4. Protecció del patrimoni 
mediambiental inclosa la mitigació 
del canvi climàtic 

4.1 Accions de neteja i/o 
manteniment 0,32 1,77 14.297,87 € 2,86 

4.2 Millores repercussió positiva m. 
amb 0,79 4,38 11.700,99 € 2,34 

4.3 Activitats en parcs naturals i/o 
espais protegits 0,94 5,20 51.686,96 € 10,34 

4.4 Accions cooperació en Reserva 
Biosfera 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

4.5 Accions de millora 
badies/llacunes/platges 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

4.6 Accions mitigació efecte canvi 
climàtic 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

4.7 Accions difonguin riquesa 
natura i paisatgística 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

TOTAL O4 
 2,04 11,35 77.685,83 € 15,54 
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Objectiu estratègic Objectiu específic 
Nº actuacions % actuacions Pressupost % Pressupost  

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

5.1 Recuperació/conservació patrimoni 
cultural 0,43 2,36 23.494,07 € 4,70 

5.2 Potenciar creixement tradicional sector 
pesquer 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

5.3 Estudis sobre patrimoni cultural 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

5.4 Impulsar el relleu generacional aqüícola i 
pesquer 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

TOTAL O5  0,43 2,36 23.494,07 € 4,70 

 6.Impuls comunitats locals  
6.1 Governança dels recursos pesquers i 
marítims locals 0,32 1,77 20.943,24 € 4,19 

TOTAL O6  0,32 1,77 20.943,24 € 4,19 
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Resumint, la distribució del pressupost subvencionat l’any 2020 en relació als objectius estratègics 
mitjançant la puntuació obtinguda segons els criteris de valoració dels expedients en la present 
convocatòria d’ajuts és la següent: 

Objectius estratègics 
Nº 

actuacions % actuacions Pressupost % Pressupost 

1. Creació de noves oportunitats 
vinculades al sector del mar 6,19 34,40 172.473,48 € 34,49 

2. Augment del valor afegit del producte 
del mar 2,45 13,60 94.854,71 € 18,97 

3. Diversificació de l’activitat econòmica 
de la zona 6,57 36,51 110.548,66 € 22,11 

4. Protecció del patrimoni mediambiental 
inclosa la mitigació del canvi climàtic 2,04 11,35 77.685,83 € 15,54 

5. Foment de la cohesió social i protecció 
/recuperació del patrimoni cultural de la 
zona 0,43 2,36 23.494,07 € 4,70 

 6.Impuls comunitats locals  0,32 1,77 20.943,24 € 4,19 

TOTAL 18 100 500.000 € 100 

 

En les taules anteriors es veu el nombre d’actuacions, el percentatge sobre el total, el pressupost i el 
percentatge del pressupost sobre els objectius estratègics i específics, basat en la metodologia de les 
fitxes de valoració per puntuacions del 2020. 

La comparació de les dades d’aquest any 2020 amb l’establert al pressupost de l’EDLP es mostra a 
continuació, on s’analitza la subvenció destinada a cada objectiu, i el percentatge que representa en 
aquest 2020. Al costat es veu el valor que el GALP va proposar pel període de la subvenció 2017-23. En 
els següents apartats s’analitza la proporcionalitat, o desviació de la partida pressupostària invertida 
per cada objectiu.  

Al mateix temps permet obtenir dades per analitzar en els següents any on centrar o focalitzar les 
següents subvencions en acord la tipologia de beneficiaris.  

 

 

Objectius estratègics 

Pressupost EDLP   Convocatòria 2020 

€ % € % 

1. Creació de noves oportunitats 
vinculades al sector del mar 

470.196,39 € 14 172.473,48 € 34,49 

2. Augment del valor afegit del 
producte del mar 

671.709 € 20 94.854,71 € 18,97 

3. Diversificació de l’activitat 
econòmica de la zona 

671.709 € 20 110.548,66 € 22,11 

4. Protecció del patrimoni 
mediambiental inclosa la mitigació 
del canvi climàtic 

235.098 € 7 77.685,83 € 15,54 
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Objectius estratègics 

Pressupost EDLP   Convocatòria 2020 

€ % € % 

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

335.855 € 10 23.494,07 € 4,70 

 6.Impuls de les comunitats locals en 
el desenvolupament local 

134.342 € 4 20.943,24 € 4,19 
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7.3 Objectiu estratègic 1: Creació de noves oportunitats vinculades al sector del 
mar 

 

Objectiu estratègic 1: Creació de noves oportunitats vinculades al sector del mar 

Nombre i tipus d’actuacions 

 

Objectiu 
estratègic 

Objectius específics 
Nº 

actuacions 
% 

actuacions 
Pressupost 

% 
Pressupost 

1. Creació de 
noves 
oportunitats 
vinculades al 
sector del mar 

1.1. Creació de noves empreses 0,52 2,90% 27.612,49 € 5,52% 

1.2 Modernització d'existents 2,21 12,25% 43.860,23 € 8,77% 

1.3 Increment activitat 
productiva del mar 

2,80 15,54% 68.921,74 € 13,78% 

1.4 Innovació 0,67 3,70% 32.079,02 € 6,42% 

1.5 Formació  0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

1.6 Projectes de cooperació 
empresarial 

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

1.7 Connexió sector 
pesquer/aqüícola investigació 

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

TOTAL O1 6,19 34,40% 172.473€ 34,49% 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 470.196€ 19% 

La major part de les actuacions coincideixen que incorporen modernització a activitats existents en 
el sector i/o han augmentat la seva producció. De totes maneres només hi ha una actuació que és 
una creació de nova empresa. 

Comptant tots els objectius específics, representen el 34% de les actuacions i tenen el 34% de la 
subvenció, molt equilibrat i proporcional.  

Si per una altra banda comptem, les empreses de nova creació, en canvi només representen un 
2.90% i tenen el 5.52%. 

L’import subvencionat aquest any excedeix les previsions EDLP en aquest objectiu pel període 2017-
23. De totes maneres, és justificable, ja que en les valoracions per puntuacions de les fitxes de cada 
beneficiari, s’ha comptabilitzat que quasi tots modernitzen les activitats, serveis o empreses 
existents.  

 

Detall de les actuacions executades 

Objectius Nom Nom del Subvenció Import 
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específics sol·licitant projecte 

Import 
total  

Proporció de 
l’actuació per 
objectiu 
específic 

Pressupost 
específic € 

executat 

1.1 Creació de 
noves empreses 

Barbara 
Ofman 

Creació bar 
restaurant  

52.823,90 € 0,52 27.612,49€ 20.499€ 

1.1 
Modernització 
d'existents 

Confraria Sant 
Joan 

Creació 
peixateria  

24.360,74 € 0,09 2.260,27€ 2.105 € 

Marisc Romeu 
Noves 
instal·lacions 
peix i marisc 

13.6831,26€ 0,1 13.994,11€ 13.539 € 

Confraria 
Cases Alcanar 

Compra apilador 
elèctric 

4.348,8€ 0,1 593 € 593 € 

Plàncton 
Diversificació 
submarinisme 

17.963,4€ 0,2 2.994 € 2.980 € 

Josep Antoni 
Cabanya esports 
nàutics 

8.768,06 € 0,2 1.461 € 967 € 

Maria Jose 
Vergés 

Ruta en kayak 1.745,77€ 0,2 291 € 291 € 

Maria Lurdes 
Furgoneta 
transport peix i 
marisc 

5.413,54€ 0,2 937 € 937 € 

Juanito Platja 
Maquinària 
modernitzar 
cuina 

9.881,71€ 0,2 1.710 € 1.710 € 

Lamardefoc SL 
Turisme i 
gastronomia 

29.425,80 € 0,2 5.093 € 4.198 € 

Ramon Prats Compra furgó 16.495,85 € 0,2 2.911 € 2.911 € 

Germans 
Beltran 

Vehicle auxiliar 
pesca arts 
menors 

4.222,54 € 0,2 792 € 792 € 

Embarcacions 
Badia 

Adquisició 
embarcacions 
per turisme 

17.669,44 € 0,2 3.313 € 3.115 € 

Confraria Sant 
Pere 

Compra vehicle 
per llotja 

25.353,72 € 0,1 3.457 € 3.457 € 

Deltaventura 
Compra kayaks, 
paddle, etc 

24.320,04 € 0,2 4.053 € 1.580 € 

1.2 Increment Confraria Sant Creació 24.360,74 € 0,2 6.027 € 5.613 € 
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activitat 
productiva del 
mar 

Joan peixateria  

Marisc Romeu 
Noves 
instal·lacions 
peix i marisc 

13.6831,26€ 0,3 37.318 € 
36.105 € 

 

Plàncton 
Diversificació 
submarinisme 

17.963,4€ 0,4 7.984 € 

7.947 € 

 

Josep Antoni 
Cabanya esports 
nàutics 

8.768,06 € 0,4 3.897 € 
2.579 € 

 

Maria Jose 
Vergés 

Ruta en kayak 1.745,77€ 0,4 776 € 
776 € 

 

Germans 
Beltran 

Vehicle auxiliar 
pesca arts 
menors 

4.222,54 € 0,5 2.111 € 
2.111 € 

 

Deltaventura 
Compra kayaks, 
paddle, etc 

24.320,04 € 0,4 10.809 € 
4.213 € 

 

1.3 Innovació 

Marisc Romeu 
Noves 
instal·lacions 
peix i marisc 

13.6831,26€ 0,2 24.878 € 
24.070 € 

 

Confraria 
Cases Alcanar 

Compra apilador 
elèctric 

4.348,8€ 0,2 1.054 € 
1.054 € 

 

Confraria Sant 
Pere 

Compra vehicle 
per llotja 

25.353,72 € 0,2 6.146 € 
6.146 € 

 
 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

S’han executat un total de 150.288€ en l’objectiu 1. L’import mitjà de les actuacions referents a 
aquest objectiu és de 6.011,52€. La major part de les actuacions que tenen relació amb aquest 
objectiu estan relacionades amb la modernització, on hi ha un elevat % d’actuacions però amb un 
baix pes de subvenció. Mentre que l’objectiu 1.2, hi ha menor nombre d’actuacions correlacionades 
però amb major pes subvencionat i executat.  

 

 

Grau d’execució 

Les actuacions en referència a la creació d’empreses (OE 1.1) és una de les tres actuacions que no 
s’ha realitzat totalment o ha tingut variació. Per tant, de 27.612,49€, s’ha executat en 20.499€. 

Respecte a la modernització d’empreses, hi ha una menor desviació entre la subvenció i l’execució: 
40.293,38% respecte 39.175€. 

D’acord l’objectiu específic d’augment de la producció s’havia subvencionat 68.922€ i s’ha acabat 
executant 59.344€. En aquest cas, hi ha més variacions ja que l’actuació amb major subvenció ha 
tingut una gran variació, i afecta directament aquest objectiu específic, i una altra actuació no 
realitzada totalment també està molt relacionada amb aquest. 

I en l’últim objectiu relacionat amb la innovació, hi ha una subvenció inicial de 32.078€ i una 
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execució de 31.270€ 

En general, en tot l’objectiu hi ha una subvenció inicial de 168.905,87€ i una execució de 
150.288€, és a dir, del 88,98% 

 

Indicadors 

 

Indicadors d’avaluació Valor objectiu 2017-2023 
Resultats segons 

enquesta 

EDLP 1.1. Nombre de 
negocis creats 

1-2 3  

EDLP 1.2. Projectes de 
cooperació empresarials 
generats 

1 1  

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

- 8 

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

- 7 

 

En aquest 2020, s’han complert tots els indicadors EDLP vinculats a l’objectiu 1. 

 

 

 

 

7.4 Objectiu estratègic 2: Augment del valor afegit del producte del mar 

 

Objectiu estratègic 2: Augment del valor afegit del producte del mar 

Nombre i tipus d’actuacions 

 

Objectiu 
estratègic 

Objectius específics 
Nº 

actuacions 
% 

actuacions 
Pressupost 

% 
Pressupost 

2.Augment 
del valor 
afegit del 
producte 

2.1. Creació de marques de 
productes locals 

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

2.2. Millora en 
qualitat/conservació/presentació 

1,75 9,70% 58.653,38 € 11,73% 
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del mar del producte 

2.3 Campanya de divulgació de 
productes locals 

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

2.4. Comercialització de nous 
productes i nous mercats 

0,70 3,90% 36.201,34 € 7,24% 

TOTAL O2  2,45 13,60% 94.854,71 € 18,97% 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 671.709€ 27% 

 

En el cas de l’objectiu 2, representa el 13,60% de les actuacions totals que s’emporten el 18,97% del 
pressupost, el qual està per sota de l’establert en el EDLP (27%). La major part de beneficiaris que 
representen aquest sector, son el pesquer amb les confraries i el privat. Sobretot, es centren amb 
accions de millorar la qualitat/conservació i presència del producte sigui de manera directe com 
crear noves instal·lacions de magatzem, maquinària de cuina o indirecte.  

L’altre objectiu específic amb més pes ha estat la comercialització i nous mercats, sigui a través del 
turisme, creació de nous punts de venta, o també indirecta mitjançant eines, com l’adquisició d’un 
vehicle que ajuden a promoure la comercialització. 

 

 

 

 

 

  

Detall de les actuacions executades 

 

Objectius específics 
Nom 
sol·licitant 

Nom del 
projecte 

Subvenció 

Proporció 
de 
l’actuació 
per 
objectiu 
específic 

Pressupost 
específic € 

    

Import 
executat 

  

2.2. Millora en 
qualitat/conservació/presentació 
del producte 

Confraria 
Sant Joan 

Creació 
peixateria 

24.360,74 € 
0,2 5.525 € 

   
5.145 € 

  

Marisc 
Romeu 

Noves 
instal·lacions 
peix i marisc 

13.6831,26€ 
0,3 34.208 € 

   33.096 
€ 

  

Maria 
Lurdes 

Furgoneta 
transport 

peix i marisc 
5.413,54€ 

0,4 2.290 € 

   

2.290 € 
  



  

 

45 

 

 

Juanito 
Platja 

Maquinària 
modernitzar 

cuina 
9.881,71€ 

0,4 4.181 € 

   

4.181 € 
  

Lamardefoc 
SL 

Turisme i 
gastronomia 

29.425,80 € 
0,4 12.449 € 

   10.262 
€ 

  

2.4. Comercialització de nous 
productes i nous mercats 

Confraria 
Sant Joan 

Creació 
peixateria 

24.360,74 € 
0,2 4.269 € 

   
3.976 € 

  

Marisc 
Romeu 

Noves 
instal·lacions 
peix i marisc 

13.6831,26€ 
0,2 26.433 € 

   25.574 
€ 

  

Ramon 
Prats 

Compra 
furgó 

16.495,85 € 
0,3 5.499 € 

   
5.499 € 

  

 

En aquest objectiu, hi ha 1 actuació que no han estat totalment realitzades o han tingut variacions: 
a) Marisc Romeu: Creació de noves instal·lacions de peix i marisc.  

a. Subvenció inicial: 136.831,26€       b. Subvenció final: 132.383,69€ 
 
I una actuació realitzada totalment amb variació respecte la concessió: 

a) Confraria de pescadors Deltebre: creació d’una peixateria per la promoció de peix local: 
a. Subvenció inicial: 24.360,74€       b. Subvenció final: 22.686,28€ 

 

 

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

S’han executat un total de 90.023€ en l’objectiu 2. L’import mitjà de les actuacions referents a 
aquest objectiu és de 11.252,87€. Aquest objectiu té menor representativitat d’actuacions, però, en 
general fan referència a actuacions que requereixen un cost més elevat. 

Grau d’execució 

Les actuacions en referència a l’objectiu específic 2.2. respecte la millora de la qualitat, té una 
subvenció de 58.653€ i una execució de 54.974€. 

Mentre que l’objectiu 2.4 de comercialització de nous productes tenim menys actuacions 
relacionades, i una subvenció de 36.201€ i una execució de 35.049€. 

Per tant, a nivell global del grau d’execució de l’objectiu 2 tenim que del subvencionat que és 
94.854€ i s’han executat 90.023€, un 94,9% 

 

Indicadors 

Indicadors d’avaluació 
Valor objectiu 
2017-2023 

Resultats 
segons 
enquesta 

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

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

- 2 

2.3. Nombre de nous productes vinculats 
al mar desenvolupats 

- 4 

2.4. Nombre de campanyes de divulgació 
dels productes locals desenvolupades 

- 5 

 

En el cas de compliment dels objectius plantejats pel període EDLP 2017-23, no compleixen el 2.1. 
D’empreses que han apostat per la internacionalització.  

De totes maneres, a través de l’enquesta veiem que hi ha molts projectes com nous productes, 
campanyes de divulgació etc. Que s’han efectuat en gran nombre, entre 4 i 5 entitats. 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Objectiu estratègic 3:  Diversificació de l’activitat econòmica de la zona  

 

Objectiu estratègic 3:  Diversificació de l’activitat econòmica de la zona 

Nombre i tipus d’actuacions 

 

Objectiu 
estratègic 

Objectius específics 
Nº 

actuacions 
% 

actuacions 
Pressupost 

% 
Pressupost  

3. Diversificació 
de l’activitat 
econòmica  

3.1. Inversions i/o accions en 
pesca i turisme 

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

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

0,38 2,08% 6.626,04 € 1,33% 

3.3. Inversions que consolidin 
uns trets del territori 
diferenciats 

4,14 22,99% 76.078,37 € 15,22% 

3.4. Iniciatives emprenedores 
relacionades amb el mar i 
activitats auxiliars 

1,29 7,17% 19.774,13 € 3,95% 

3.5. Manteniment de 
l’activitat vinculada al 
mar (especialment la 

0,77 4,26% 8.070,12 € 1,61% 
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pesca artesanal) 

TOTAL O3 
 

6,57 36,51% 110.548,66 € 22,11% 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 671.709 27% 

 

Aquest objectiu és que ha centrat més accions en aquest 2020, siguin perquè els beneficiaris s’han 
centrat en el seu projecte al 100% a la diversificació de l’activitat, o bé, perquè la majoria inclouen, 
accions en relació al objectiu específic 3.3. Inversions que consoliden uns trets en el territori 
diferenciats.  

Per tant, o de manera global o específica, la majoria de beneficiaris, un 36’51% han invertit un 
22,11% de la dotació pressupostària total. Un valor lleugerament per sota de l’EDLP, 27%.  

Així, que significa que han estat moltes actuacions diverses, que no concentren la major part de la 
subvenció, i per tant hi ha hagut un repartiment molt generalitzat del pressupost.  

També, hi ha una lectura molt positiva, i és que dels 5 objectius específics relacionats, es 
compleixen tots menys el 3.1. 

En aquest 2020 hi hagut un gran nombre d’entitats privades relacionades amb el turisme actiu, de 
navegació, restauració i també serveis i activitats, relacionades amb la pesca artesana.  

  

Detall de les actuacions executades 

 

Objectius 
específics 

Nom 
sol·licitant 

Nom del 
projecte 

Subvenció 

Proporció 
de 
l’actuació 
per 
objectiu 
específic 

Pressupost 
específic € 

Import 
executat 

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

Embarcacions 
Badia 

Adquisició 
embarcacions 
per turisme 

17.669,44 € 0,4 6.626 € 6.230 € 

3.3. Inversions 
que consolidin 
uns trets del 
territori 
diferenciats 

Plàncton 
Diversificació 
submarinisme 

17.963,4€ 0,4 6.986 € 6.953 € 

Josep Antoni 
Cabanya 
esports nàutics 

8.768,06 € 0,4 3.410 € 2.257 € 

Maria Jose 
Vergés 

Ruta en kayak 1.745,77€ 0,4 679 € 679 € 

Maria Lurdes 
Furgoneta 
transport peix i 
marisc 

5.413,54€ 0,4 2.186 € 2.186 € 

Juanito Platja Maquinària 
modernitzar 

9.881,71€ 0,4 3.991 € 3.991 € 
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cuina 

Lamardefoc SL 
Turisme i 
gastronomia 

29.425,80 € 0,4 11.883 € 9.796 € 

Embarcacions 
Badia 

Adquisició 
embarcacions 
per turisme 

17.669,44 € 0,4 7.730 € 7.268 € 

Club Nàutic 
l’Ampolla 

Foment de l’ús 
del mar  

9.953,28 € 0,5 4.544 € 4.175 € 

Deltaventura 
Compra kayaks, 
paddle, etc 

24.320,04 € 0,4 9.458 € 3.686 € 

Barbara Ofman 
Creació bar 
restaurant  

52.823,90 € 0,5 25.211 € 18.717 € 

3.4. Iniciatives 
emprenedores 
relacionades 
amb el mar i 
activitats 
auxiliars 

Confraria Sant 
Joan 

Creació 
peixateria  

24.360,74 € 0,3 6.279 € 5.847 € 

Ramon Prats Compra furgó 16.495,85 € 0,5 8.086 € 8.086 € 

Club Nàutic 
l’Ampolla 

Foment de l’ús 
del mar  

9.953,28 € 0,5 5.409 € 4.970 € 

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

Confraria 
Cases Alcanar 

Compra 
apilador 
elèctric 

4.348,8€ 0,2 988 € 988 € 

Germans 
Beltran 

Vehicle auxiliar 
pesca arts 
menors 

4.222,54 € 0,3 1.320 € 1.320 € 

Confraria Sant 
Pere 

Compra vehicle 
per llotja 

25.353,72 € 0,2 5.762 € 5.762 € 

 

Aquest objectiu és el que presenta més actuacions centrades a la diversificació parcialment 
realitzades o amb variacions respecte la concessió. També és l’objectiu on es centren més 
actuacions. 

1 actuació que no han estat totalment realitzades o han tingut variacions: 

- Deltaventur SL: Kayaks, paddle, artefactes i furgoneta:  

o Subvenció inicial: 24.320,04€       b. Subvenció final: 9.478,5 

2 actuacions realitzada totalment amb variació respecte la concessió: 

- Club Nàutic L’ampolla: Foment de l’ús del mar: 

o Subvenció inicial: 9.953,28€       b. Subvenció final: 9.144,96€ 

- Lamardefoc SL: Tursime i gastronomia: 

o Subvenció inicial: 29.425,80€       b. Subvenció final: 24.256,30€ 
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Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

S’han executat un total de 92.911€ en l’objectiu 3. Molt similar a l’objectiu anterior. L’import mitjà 
de les actuacions referents a aquest objectiu és de 5.465€. A diferència dels objectius anteriors, la 
mitjana de la subvenció executada per objectiu és molt menor, ja que com s’ha comentat, la 
distribució pressupostària en aquest 2020 és de partides inferiors en molts casos a 20.000€. Que 
coincideix que en l’objectiu 3 hi ha moltes actuacions relacionades, però amb baixos costs per 
actuació.   

 

 

 

 

Grau d’execució 

Les actuacions en referència a l’objectiu específic 3.2 respecte les adaptacions d’embarcacions 
tenen un pressupost de 6.626€ de subvenció i s’ha executat 6.230€, quasi el total. 

Respecte l’objectiu 3.3 sobre la diversificació i trets diferencials en el territori, és on es concentren 
el major nombre d’actuacions que sumen una subvenció de 76.078€ i s’han executat 59.708€. 

En l’objectiu específic 3.4 sobre activitats auxiliars el mar, la subvenció inicial era de 19.774€ i una 
execució de 18.903€. 

I finalment l’objectiu vinculat a la pesca artesana es va subvencionar amb 8.070€ i s’han executat 
8.070€, no hi ha hagut variació. 

Per tant, a nivell general, s’han subvencionat inicialment 110.548€ i s’han executat 92.911€, és a 
dir, un 84%. És l’objectiu que té una menor execució dels tres objectius primers (o més relacionats 
amb actuacions productives). 

 

Indicadors 

Indicadors d’avaluació Valor objectiu 2017-2023 
Resultats segons 

enquesta 

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

1-2 5  

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

1 1  

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

2-3 0  

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

2-3 0  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg


  

 

50 

 

 

Tot i que dels objectius específics es compleixen quasi tots, no passa el mateix amb els indicadors de 
l’EDLP, on s’assoleixen la meitat, amb un valor més alt de l’esperat. En canvi, els indicadors 
relacionats amb formació de pescadors o aqüicultors com a guia turístic, son absents en aquest 2020. 

 

 

7.6 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 

Nombre i tipus d’actuacions 

 

Objectiu estratègic Objectius específics Nº actuacions % actuacions Pressupost % Pressupost  

4. Protecció del 
patrimoni 

mediambiental 
inclosa la mitigació 
del canvi climàtic 

4.1. Accions de neteja i/o 
manteniment 0,79 4,38% 11.700,99 € 2,34% 

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

0,32 1,77% 14.297,87 € 2,86% 

4.3. Activitats en parcs 
naturals i espais 
protegits 

0,94 5,20% 51.686,96 € 10,34% 

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

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

4.5. Accions de millora a 
les badies 0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

4.6. Accions de mitigació 
dels efectes del canvi 
climàtic 

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

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

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

TOTAL O4  2,04 11,35% 77.685,83 € 15,54 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 235.098 9% 

 

És molt interessant analitzar aquest objectiu, ja que només hi ha 4 entitats relacionades: 2 
pesqueres i 2 ajuntaments, que representen el 11,35% de les actuacions i repercuteixen a un 15’54% 
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del pressupost total, quasi el doble del marcat pel 2017-2020. 

Si analitzem en detall on s’ha destinat la subvenció, veiem que les accions de les entitats pesqueres 
han estat inversions en maquinària, transport o instal·lacions amb repercussió positiva amb el medi 
ambient, però representen el mínim de la subvenció. En canvi, les 2 actuacions del sector públic, 
destinades a accions en parcs naturals, són les que concentren la major partida pressupostària.  

  

Detall de les actuacions executades 

Objectius 
específics 

Nom 
sol·licitant 

Nom del 
projecte 

Subvenció 

Proporció 
de 

l’actuació 
per 

objectiu 

Pressupost 
específic € 

Import 
executat 

 

4.1. Accions de 
neteja i/o 
manteniment 

Ajuntament 
Sant Jaume 
d’Enveja 

Construcció 
pantalà flotant 

44.800,00 € 0,3 14.298 € 14.298 € 
 

4.2. Millores en 
activitats 

productives amb 
repercussió 

positiva del medi 
ambient 

Confraria 
Cases Alcanar 

Compra apilador 
elèctric 

4.348,8€ 0,4 1.713 € 1.713 € 
 

Confraria Sant 
Pere 

Compra vehicle 
per llotja 

25.353,72 € 0,4 9.988 € 9.988 € 
 

4.3. Activitats en 
parcs naturals i 
espais protegits 

Ajuntament 
Deltebre  

Remodelació 
embarcador 

65.622,15 € 0,5 30.717 € 23.238 € 
 

Ajuntament 
Sant Jaume 
d’Enveja 

Construcció 
pantalà flotant 

44.800,00 € 0,5 20.970 € 20.970 € 
 

En aquest objectiu hi ha una actuació realitzada totalment però amb variacions de la subvenció 
respecte la concessió. Es tracta de l’Ajuntament Deltebre, amb un pressupost aprovat de subvenció 
de 65.622,15€ i s’ha atorgat 49.644,80€.  

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

S’han executat un total de 70.207€ en l’objectiu 4. L’import mitjà de les actuacions referents a 
aquest objectiu és de 14.041€.  

 

Grau d’execució 

En aquest cas, tenim l’assoliment de tres objectius específics. Les actuacions referents a l’objectiu 
4.1. de neteja s’han subvencionat i executat el mateix valor: 14.298€. 

Respecte l’objectiu 4.2. d’accions de mitigació del canvi climàtic, es va subvencionar 11.701€ que és 
la mateixa dotació que s’ha executat. 

Finalment, l’únic objectiu amb variació és el referent a activitats en parcs naturals, i té una 
subvenció inicial de 51.687€ i s’ha executat 44.208€. 

Per tant, en l’objectiu 4 de medi ambient, la subvenció inicial sumava 77.686€ i s’ha executat, 
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70.207€, un 90%, bàsicament d’una actuació pública que s’ha realitzat amb variació.  

 

Indicadors 

Indicadors d’avaluació Valor objectiu 2017-2023 
Resultats segons 

enquesta 

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

1 4  

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

1 0  

4.3. Nombre d’actuacions 
de prot. del patrimoni 
ambiental 

- 2 

Finalment, veiem que dels indicadors específics relacionats es compleixen la meitat. I respecte els 
EDLP, el mateix passa. Un total de 4 empreses, segons les enquestes han realitzat activitats 
relacionades a combatre el canvi climàtic. En canvi, hi ha absència de projectes no productius amb 
el mateix objectiu. 

 

7.7 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 

Nombre i tipus d’actuacions 

 

Objectiu estratègic Objectius específics 
Nº 

actuacions 
% 

actuacions 
Pressupost 

% 
Pressupost  

5.Foment de la cohesió 
social i 

protecció/recuperació 
del patrimoni cultural de 

la zona 

5.1. Inversions de 
recuperació/conservaci
ó del patrimoni cultural 

de la zona 

0,43 2,36% 
23.494,07 

€ 
4,70% 

5.2. Potenciar el 
coneixement 

tradicional del sector 
pesquer/aqüícola de la 

zona 

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

5.3. Estudis sobre el 
patrimoni cultural 

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 
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pesquer/aqüícola 

5.4. Impulsar accions de 
relleu generacional en 

el sector 
pesquer/aqüícola 

0,00 0,00% 0,00 € 0,00% 

TOTAL O5  0,43 2,36% 
23.494,07 

€ 
4,70% 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 335.855 13% 

 

L’objectiu 5, té la representació dels dos beneficiats del sector públic. Les accions relacionades 
d’aquests, amb l’objectiu de fomentar la cohesió social i protecció/recuperació del patrimoni 
representen un 2’36% del total d’accions, que sumen el 4,70% del pressupost 2020, però està quasi 3 
vegades per sota, del marcat en el EDLP. De totes maneres, en el següent apartat es veu que el 
sumatori de les accions acumulades és un objectiu que ja havia excedit el pressupost en edicions 
anteriors, i aquest any així s’equilibraria.  

  

Detall de les actuacions executades 

Objectius específics 
Nom 
sol·licitant 

Nom del 
projecte 

Subvenció 

Proporció 
de 

l’actuació 
per 

objectiu 

Pressupost 
específic € 

 Execució     

5.1. Inversions de 
recuperació/conservació 

del patrimoni cultural de la 
zona 

Ajuntament 
Deltebre  

Remodelació 
embarcador 

65.622,15 
€ 

0,2 13.962 € 
 
10.563 € 

 

    

Ajuntament 
Sant Jaume 
d’Enveja 

Construcció 
pantalà 
flotant 

44.800,00 
€ 

0,2 9.532 € 
 
9.532 € 

 

    

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

S’han executat un total de 20.095€ en l’objectiu 5. L’import mitjà de les actuacions referents a 
aquest objectiu és de 10.047€.  

 

Grau d’execució 

En aquest cas, sols hi ha dues actuacions referents a l’objectiu 5.1., que tenen una dotació 
pressupostària inicial de 23.494€, i una execució de 20.095€, és a dir, un grau d’execució del 85%. És 
la que té una desviació més alta, ja que hi ha menys actuacions relacionades. 

Indicadors 

Indicadors d’avaluació Valor objectiu 2017-2023 
Resultats segons 

enquesta 

EDLP 5.1. Nombre 
d’empreses que han 

1-2 0  
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passat de pares a fills 

EDLP 5.2. Nombre de bens 
recuperats i/o restaurats 

1 0  

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

1 0 

 

Del total dels indicadors específics relacionats no se’n compleix cap. I dels indicadors EDLP no 
satisfan la presència d’accions d’empreses que han passat de pares a fills ni béns restaurats.   

 

7.8 Objectiu estratègic 6: Impuls de les comunitats locals en el desenvolupament 
local 

Objectiu estratègic 6: Impuls de les comunitats locals en el desenvolupament local 

Nombre i tipus d’actuacions 

 

Objectiu 
estratègic 

Objectius específics Nº actuacions % actuacions Pressupost % Pressupost 

6.Impuls de les 
comunitats 
locals en el 
desenvolupa-
ment local 

6.1. Governança dels recursos 
pesquers i marítims locals 

0,32 1,77% 20.943,24 € 4,19% 

TOTAL O6 0,32 1,77% 20.943,24 € 4,19% 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 134.342 5% 

L’objectiu 6 és un dels més equilibrats en tant la relació de pressupost EDLP pel període 2017-23 és 
d’un 5%, essent aquesta edició del 4,19%. Hi ha un beneficiat del sector públic que té accions 
relacionades amb aquest objectiu.  

  

Detall de les actuacions executades 

 

Objectius específics 
Nom 
sol·licitant 

Nom del 
projecte 

Subvenció 
% per 
objectiu 
específic 

Pressupost 
específic € 

   Execució    

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Andrew's_cross_(red).svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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6.1. Governança 
dels recursos 
pesquers i marítims 
locals 

Ajuntament 
Deltebre 

Remodelació 
embarcador 

65.622,15 
€ 

0,3 

20.943 €    
15.844 

€ 
  

 

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

S’han executat un total de 15.844€ en l’objectiu 6. L’import mitjà de les actuacions referents a 
aquest és el mateix ja que sols hi ha una actuació relacionada. 

Grau d’execució 

L’execució d’aquesta és del 75,6% (20.943€ subvencionats a 15.844€ executats). És la més baixa de 
totes, però aquesta desviació és conseqüència de que sols una actuació hi està relacionada, que s’ha 
executat i realitzat totalment, sols que ha tingut una variació en la concessió.  

 

Indicadors 

Indicadors d’avaluació Valor objectiu 2017-2023 
Resultats segons 

enquesta 

EDLP 6.1. Nombre 
d’espais de participació 
desenvolupats 

1 11  

6.2. Nombre d’activitats 
de participació 

- 11 

6.3. Nombre de projectes 
de cooperació 
desenvolupats 

- 1 

 

1 Es tracta d’una sessió de participació amb la que s’ha elaborat aquest informe, i es va realitzar 

telemàticament donada la situació social del 2020. 

Finalment aquest objectiu assoleix el compliment dels indicadors específics i els EDLP. 

 

7.9 Valoració acumulada de les subvencions des del 2017 fins al 2020.  

En aquest 2020 i per primera vegada s’han destinat subvencions als 6 objectius EDLP, i en general de 
manera proporcional en la majoria de casos. 

Aquest any s’ha incorporat una metodologia de recompte que considera tots els objectius específics i 
reflecteix una visió més precisa.  

En aquest any 2020, s’han assolit tots els objectius de forma molt proporcional excepte el 1, que s’ha 
doblat l’esforç. 
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Gràfic 16: Distribució pressupostària en funció dels objectius en el 2020, respecte els acordats per tota 
l’estratègia 

De totes maneres els resultats, en un any aïllat (2020), no son significatius per avaluar la distribució de 
la subvenció en el total de l’Estratègia. Per tant, a continuació es mostra, el total destinat a cada 
objectiu, les edicions dels anys anteriors, el 2020, i l’acumulat fins al moment. Per tant, tenim una 
lectura exacta de com fins a dia d’avui s’han destinat les subvencions, i com enfocar les edicions 
posteriors. 

El GALP ha destinat molt satisfactòriament les partides pressupostàries en l’objectiu 2 d’incrementar 
el valor afegit, l’objectiu 3 de diversificar l’activitat econòmica i l’objectiu 5 sobre el patrimoni 
cultural i la cohesió social. De fet, tots 3 objectius s’han assolit completament (Obj. 5) o quasi (obj. 2 
i 3), i per tant, pels anys següents no és necessari centrar/destinar més projectes. 

L’objectiu 1 de creació d’empreses i el 4 de protecció del patrimoni medi ambiental, s’han assolit 
sobre el 50-60% del total, per tant, cal seguir així i seguir destinant les subvencions a activitats 
relacionades amb aquests objectius. 

Finalment l’objectiu 6, és el més difícil d’assolir, ja que sols projectes no productius cobreixen les 
necessitats d’aquest. L’any 2020 s’ha assolit al 100% arran del canvi en la metodologia per 
comptabilitzar actuació per objectiu mitjançant els punts obtinguts en la valoració dels expedients. És 
a dir, es compta de cada projecte el % de puntuació per objectiu. Mentre que en les edicions anteriors 
no hi havia cap actuació que anés destinada íntegrament i específicament a aquest objectiu, fet pel 
qual no es comptabilitzaven.  
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7%

10%
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Gràfic 17: Distribució del pressupost en € anual, acumulat i l’esperat per l’EDLP 2017-23 

Nota: l’anàlisi de la distribució pressupostària s’ha realitzat utilitzant una metodologia diferent l’any 
2020 respecte les edicions anteriors com s’ha explicat al principi d’aquest apartat 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6

EDPL (€) 470.196,39 € 671.709,00 € 671.709,00 € 235.098,00 € 335.855,00 € 134.342,00 €

2018-19 86.580,54 € 437.714,75 € 435.838,21 € 38.258,46 € 407.050,20 € 0,00 €

2020 €172.473,48 €94.854,71 €110.548,66 €77.685,83 €23.494,07 €20.943,24 

Acumulat 259.054,02 € 532.569,46 € 546.386,87 € 115.944,29 € 430.544,27 € 20.943,24 €
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8. AVALUACIÓ DEL PROCÉS 

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.  

Ajuts per al desenvolupament de les zones de pesca (Ordre APM/1124/2017 de 21 de novembre de 
2017 convocatòria 2020: El primer semestre del 2020 es va tancar la convocatòria d’ajuts per al 
desenvolupament de les àrees de pesca i es va procedir la seva adjudicació 

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.  

• Data límit de presentació de les sol·licituds:     31/01/2020   

• Comissió d’elegibilitat administrativa:      12/03/2020 

• Comissió tècnica GALP per a la valoració i priorització dels expedients: 14/04/2020 

• Junta Directiva GALP d’aprovació dels ajuts + addenda:   23/04/2020 

• Data límit per a l’emissió de la resolució i notificar-la al sol·licitant  31/07/2020   

• Data límit per a la realització de les actuacions i justificar-les:  15/10/2020   

 

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.  

En relació als terminis de pagament, reben una valoració bastant positiva, amb una mitja de 3,8 
sobre 5, la major part dels beneficiats (84%) valoren força bé els terminis de pagament, mentre que la 
resta regular. No hi ha cap beneficiat que doni valors negatius. En general, doncs, es valora de forma 
positiva el compliment dels terminis de concessió i pagament establerts a les bases reguladores dels 
ajuts.   

 

 

 

 

  

 

En relació a la rapidesa de la concessió les opinions es distribueixen bastant uniformement entre la 
satisfacció de regular, a força bé i molt bé. Aquesta valoració és la que obté la pitjor valoració del 
total: 3,65: 

 

 

 

              

3,8 

1              5 

1              5 

3,65 
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8.2 Dificultats administratives i tècniques/documentació requerida 

Les dificultats administratives i tècniques en el procediment de gestió dels ajuts constitueixen un 
any més, un dels ítems menys valorat, en el conjunt del procés durant les sessions de participació. No 
hi ha hagut cap beneficiat que indiqui que ha estat molt fàcil. Al contrari, durant la sessió 
participativa alguns sectors es queixaven d’aquest punt específic, no sols a nivell de tramitació 
electrònica, sinó també del grau de informació d’aquestes.. 

D’acord les valoracions d’aquest any en general és bastant neutre la valoració, no molt fàcil ni amb 
moltes dificultats o inconvenients.  

 

 

 

 

              

8.3 Tasques d’assessorament del GALP i col·laboració entre administracions   

La majoria dels participants (66.7%) valora de molt positiva les tasques de difusió, pedagogia i 
assessorament del GALP, així com la col·laboració i suport rebut des de l’administració. En aquesta 
edició, mencionar que un 72% ha rebut assessorament del GALP. La resta de participants tenen un 
valoració també positiva i sols un de molt negativa. De totes les valoracions dels diferents apartats del 
procés de participació de la concessió, aquest és un dels que obté una millor puntuació. 

 

 

 

 

 

 

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 la millor puntuació de totes les 
valoracions del procés de concessió de subvencions:  una puntuació mitjana de 3,768 sobre 5   

 

 

 

 

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, on el 75% o perceben com a molt transparent, un 16.7% bastant 
transparent i sols un beneficiat ho ha percebut molt negativament. Per tant, un any més, la 
transparència és valorada molt positivament, obtenint una puntuació de 4,35 sobre 5.  

 

 

 

1              5 

3,9 

5 

4,125 

1              

4,65 

5 1              

4,35 
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8.5 Anàlisi de les sol·licituds no elegibles  

L’edició de les subvencions EDLP del 2020, un cop més es realitza a través d’una convocatòria oberta, 
on es presenten sol·licituds de socis i no socis del GALP, i després d’un procés elegibilitat es descarten 
aquelles que no compleixen algun criteri o requisit (veure apartat 5.1.) Cal tenir en compte, que la 
gran majoria han estat considerades elegibles, sobre un total de 41, 34 han estat considerades 
elegibles, 5 han estat considerades no elegibles i 2 han desistit.  

A continuació s’analitzen les causes que han motivat la no elegibilitat de les sol·licituds en la 
convocatòria 2020, 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 infracció greu, deutes o per actuacions realitzades fora del territori GALP. 

 

MOTIU DE NO ELEGIBILITAT Sol·licitants 

Inadmissió  

Sol·licitant que ha comès infracció greu  d’acord l’article 42 
Reglament UE 1005/2008 

1 

No estar al corrent de les obligacions fiscals  3 

Desistiment:  

Finalització de termini per presentació de la documentació 
requerida. 

1 

Total  5 

Enguany cal destacar també que fruit de la situació generada per la COVID-19 el mateix DARP va 
preveure la possibilitat que si algun promotor hagués de renunciar a l’ajut per falta de capacitat 
econòmica, es podria preveure presentar novament la sol·licitud el 2021 sense perdre cap dret dels 
establerts a la ordre de bases. En aquest sentit, 3 dels projectes considerats elegibles van renunciar.  

 

 

 

5 1              



  

 

61 

 

 

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, aquest any s’ha valorat 
l’edició 2020, i en vàries ocasions, s’estimen els resultats anuals i els acumulats des del 2017, per 
veure el grau d’assoliment dels objectius EDLP. D’aquesta manera ens dona una lectura immediata i 
unes reflexions a enfocar les futures subvencions.  

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.  

 

Conclusions generals dels resultats i èxits materials 

En la convocatòria 2020 s’han presentat un total de 41 sol·licitants (productius i no productius). 
Després del procés d’elegibilitat, s’han exclòs 5 (per falta d’adaptació), desestimats per no complir 
obligacions fiscals o tenir una infracció greu, i 2 han desistit. De les 34 elegides, 18 han entrat dins la 
partida pressupostària de la subvenció 2020.  

Aquestes 18 activitats subvencionades s’han acabat executant totes, fet que constitueix un èxit 
destacable. La majoria d’elles s’han executat totalment amb o sense variació respecte la concessió 
(15 actuacions) i tan sols 3 s’han executat parcialment o amb variacions de la concessió.  

Partint d’una subvenció atorgada de 500.000€ per aquest 2020, s’ha acabat justificant 439.367,66 €, 
per tant, el percentatge d’execució del pressupost atorgat ha estat del 87,87%  
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És important destacar que aquesta edició, ha comptat amb una major representació del sector privat 
amb un 67%, i un 72% dels beneficiats no son socis del GALP.  Aquest any sols 5 entitats en son socis 
(Ajuntaments i sector pesquer amb les confraries). Un cop més, es pot valorar la possibilitat, 
d’aquests subvencionats no socis d’entrar en l’entitat per capitalitzar i organitzar-se pels objectius 
comuns.  

 

 

72% no socis del GALP 

Un any més el major dinamisme d’actuacions recau a Sant Carles de la Ràpita amb un total de 6, de 
totes maneres les altres 12 es reparteixen més uniformement en el territori. Aquest any entra Sant 
Jaume d’Enveja.  

La distribució pressupostària en aquest 2020, també queda més ben distribuïda. En general, hi ha més 
beneficiats amb dotacions pressupostàries mitjanes entre 20.000 i 50.000€. La resta d’actuacions es 
troben per sota, i en total sols hi ha tres actuacions que acumulen entre 50.000€ i 150.000€, sense 
haver-n’hi cap que ho sobrepassi. 

Els sectors que proporcionalment han obtingut més pressupost han estat el privat i el públic. Mentre 
que el sector pesquer, a proporció obté menys pressupost que el què representa en percentatge sobre 
el total d’actuacions.  

La participació financera d’aquest any ha estat del 48-49% en totes les actuacions, excepte en 3 de 18 
que tenen entre el 50-70%. 

17%

11%

67%

5%

Sector pesquer Sector públic

Sector privat Sector social

41 sol·licituds 
presentades 

53 % possibilitats 
d’èxit 

 

18 
subvencionades 

34 sol·licituds 
elegides 

88% d’execució 

 

18 executades:      
15 totalment, 3 

parcialment 

41 sol·licituds 
presentades 
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Gràfic 18: Tipologia de les actuacions 2020 

 

Les inversions destinades a diferenciar trets del territori ocupen la primera posició amb un 23% del 
total, seguides de les actuacions destinades a incrementar l’activitat productiva del mar amb un 16% i 
un 12% de modernització d’empreses existents.  

Les accions en canvi que concentren una menor dotació pressupostària al voltant del 2% son les 
inversions d’activitats productives amb repercussió positiva en el medi ambient, governança dels 
recursos pesquers i marítims locals i la recuperació/conservació del patrimoni cultural.  

En general les accions destinades al sector privat que es milloren en qualitat la seva productivitat o 
relacionades amb turisme, juntament amb el sector públic, ocupen la major part de la subvenció. 
Caldria reflexionar, cara al sector pesquer si es vol promoure o potenciar més tant a nivell 
d’actuacions com a partida pressupostària. 
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Grau d’incidència de les actuacions 

 

En la sessió participativa quan es pregunta sobre l’opinió del grau d’assoliment un 81% responen que 
sí.  

 

 

 

 

 

 

Com a resposta sobre els principals impediments per a l’assoliment dels objectius, el 50% dels 
beneficiaris justifica la crisis econòmic-sanitària Covid19, tant en restriccions, com duració de 
campanya, i altres derivats d’aquesta crisis.  

Si ens centrem amb els objectius no relacionats amb la pandèmia, es mencionen les aplicacions 
telemàtiques, la manca d’emprenedoria del territori, la dificultat de crear un producte de turisme 
pesquer i les dificultats de sol·licitar ajuts i subvencions en el teixit empresarial.  

 

Les respostes dels beneficiaris sobre el valor afegit de les actuacions mostren un grau de satisfacció 
absolut entre els beneficiaris, on el 100% ha respost que sí. 

 

 

 

En aquest 2020, el grau d’assoliment dels objectius específics i EDLP és molt positiu, ja que la lectura 
acumulada des de l’inici fins al moment mostra que la majoria dels objectius es van assolint.  

Els resultats de les enquestes als beneficiats demostren una valoració molt satisfactòria en: 

- Tasques d’assessorament del GALP 

- Tasques d’assessorament amb Direcció General de Pesca i Serveis Territorials 

- Transparència del procés 

 

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. 

Un cop revisats els àmbits de l’Estratègia Marítima, un cop més les actuacions realitzades en aquest 
2020 fan referència majoritàriament a l’àmbit 1: (Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de 
l’economia blava respectuós envers el conjunt dels usos humans del mar), específicament es 
concentren la major part de les actuacions en el punt 13. Impuls d’iniciatives adreçades a millorar la 
qualitat, identificació i presentació del producte pesquer. 

També hi ha representativitat menor en l’àmbit 3, el qual fa referència a la millora de la qualitat de 
vida de la ciutadania.  

Finalment, cal mencionar un any més que 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 

1              5 

4,76 

1              5 

5 
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en el desenvolupament de l’economia blava (àmbit 4), basada en els GALP és una de les línies 
d’actuació. 

 

Indicadors de seguiment 

Tot i que en el 2020 s’han assolit un gran nombre d’objectius específics, els que respecten als 
indicadors de EDLP, han assolit la meitat de valors, és a dir, s’han assolit 6 de 13 indicadors definits 
a l’EDLP.  

Per una altra banda, els indicadors afegits en el marc del procés de seguiment i avaluació, no es va 
fixar un valor objectiu, però en el 2020, no sols s’han assolit tots i cada un d’ells, sinó que amb valors 
molt satisfactoris fins a 7 i 8 actuacions en alguns casos.  

La tendència és molt favorable.  

Indicadors d’avaluació Valor objectiu 2017-2023 
Resultats segons 

enquesta 

EDLP 1.1. Nombre de negocis creats 1-2 3  

EDLP 1.2. Projectes de cooperació 
empresarials generats 

1 1  

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

- 8 

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

- 7 

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

1 0  

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

- 2 

2.3. Nombre de nous productes vinculats al 
mar desenvolupats 

- 4 

2.4. Nombre de campanyes de divulgació dels 
productes locals desenvolupades 

- 5 

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

1-2 5  

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

1 1  

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

2-3 0  

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

2-3 0  

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

1 4  
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climàtic 

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

1 0  

4.3. Nombre d’actuacions de prot. del 
patrimoni ambiental 

- 2 

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

1-2 0  

EDLP 5.2. Nombre de bens recuperats i/o 
restaurats 

1 0  

EDLP5.3. Nombre d’estudis sobre el patrimoni 
cultural pesquer/aqüícola 

1 0  

EDLP 6.1. Nombre d’espais de participació 
desenvolupats 

1 1  

6.2. Nombre d’activitats de participació - 1 

6.3. Nombre de projectes de cooperació 
desenvolupats 

- 1 

 

Un any més, és interessant posar de manifest, que la font d’obtenció de dades a través de les fitxes no 
és completa. Per aquest motiu, s’ha tornat a realitzar dos enquestes als beneficiaris per obtenir més 
informació. De nou els resultats de les enquestes són subjectius i difícils de relacionar amb les 
accions, així com la certesa d’aquestes o el criteri en el qual es basen.  

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.   

 

Grau d’assoliment dels objectius específics: 

Dels 21 objectius específics de l’EDLP, en el 2020 s’han assolit 14, un 66,67%, és a dir, s’han assolit 2 
terceres parts del total: 

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

✓ 1.2 Increment de l’activitat productiva  

✓ 1.3 Innovació del sector 

✓ 2.2 Millora en qualitat/conservació/presentació del producte 

✓ 2.4 Comercialització de nous productes i nous mercats 

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

✓ 3.3 Inversions i/o que consolidin uns trets del territori diferencial 

✓ 3.4 Iniciatives emprenedores relacionades amb el mar i turisme auxiliar 

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

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

✓ 4.3 Activitats en parcs naturals i espais protegits 
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✓ 4.6 Accions de mitigació dels efectes del canvi climàtic 

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

✓ 6.1 Governança dels recursos pesquers i marítims locals 

 

Dels 21 objectius específics de l’EDLP, en el 2020 no s’han assolit 7, un 33,33% és a dir, s’han 
assolit 2 terceres parts del total: 

• 1.4. Formació del 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 

• 3.1 Inversions i/o accions en pesca – turisme 

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

• 4.5 Accions de mitigació dels efectes del canvi climàtic 

• 5.2 Accions que difonguin la riquesa natural i paisatgística del mar 

• 5.3 Estudis sobre el patrimoni cultural pesquer/aqüícola 

• 5.4 Impulsar accions de relleu generacional en el sector pesquer 

 

Assoliment dels 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). 

 

 

 

 

 1              5 

4 
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En aquesta edició del 2020, es troba a poc més de la meitat del procés EDLP 2017-2023. Per tant cal 
recordar les destinacions pressupostàries acumulades per veure el valor inicial marcat i fer-ne una 
reflexió per l’any següent: 

 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

OE1. Creació de noves
oportunitats vinculades al

sector mar

OE2. Augment del valor
afegit del producte del

mar

OE3. Diversificació de
l'activitat econòmica

OE4. Protecció del
patrimoni mediambiental
inclosa mitigació al canvi

climàtic

OE5. Foment d ela cohesió
social i la

recuperació/protecció del
patrimoni cultural de la…

OE6. Impuls de les
comunitats locals en el
desenvolupament local

O1 O2 O3 O4 O5 O6

EDPL (€) 470.196,39 € 671.709,00 € 671.709,00 € 235.098,00 € 335.855,00 € 134.342,00 €

2018-19 86.580,54 € 437.714,75 € 435.838,21 € 38.258,46 € 407.050,20 € 0,00 €

2020 €172.473,48 €94.854,71 €110.548,66 €77.685,83 €23.494,07 €20.943,24 

Acumulat 259.054,02 € 532.569,46 € 546.386,87 € 115.944,29 € 430.544,27 € 20.943,24 €
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En general, es van equilibrant les partides pressupostàries destinades per tot l’interval fins al moment. 
Caldria doncs: 

- Seguir promovent els objectius 1, objectiu 4 i objectiu 6. La resta han assolit el pressupost 

destinat i/o han cobert la major part dels objectius específics. 

- La creació de noves oportunitats vinculades al mar (objectiu 1), en aquest 2020 ha assolit 

enormement les necessitats específiques de crear nous negocis, modernitzar els existents i 

incrementar la productivitat i innovació. En els següents anys seria interessant, seguir 

treballant aquest objectiu, però centrant-se en els objectius específics 1.4 al 1.6, sobretot 

el 1.4 que fa referència a la formació del sector i també està relacionat amb els indicadors 

de formació de guies turístics. 

- En relació a la protecció del medi ambient (objectiu 4), és molt similar a l’escenari que ha 

succeït amb l’objectiu 1. S’ha treballat molt intensament i satisfactòriament els 3 primers 

objectius específics relacionats amb activitats en parcs naturals i millores en activitats 

productives amb repercussió positiva sobre el medi ambient. De totes maneres, caldria 

seguir treballant accions en la Reserva de la Biosfera, badies, accions de mitigació del 

canvi climàtic i que difonguin riquesa natural i paisatgística.  

- Pel que fa a la governança en els recursos locals i marítims de l’objectiu 6, amb el canvi 

en la metodologia d’assignació dels objectius aquest any s’assoleix l’establert al 

pressupost de l’EDLP per al mateix. Tanmateix, cal destacar que aquest objectiu també 

s’assoleix de forma indirecta mitjançant les pròpies activitats i marc de funcionament del 

GALP, que 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. 

- L’objectiu 2 i 3, sobre augmentar el valor afegit i diversificar-se, estan assolint els seus 

objectius, i es poden relaxar en les següents edicions. 

- Finalment la recuperació del patrimoni cultural, es va concentrar molt esforç en el 

període 2018-19 i per tant, ja excedeix el previst.  

 

Procés de gestió dels ajuts 

En general, doncs, es valora de forma bastant positiva el compliment dels terminis de concessió i 
pagament establerts a les bases reguladores dels ajuts.   

 

 

 

 

 

En relació a la rapidesa de la concessió les opinions es distribueixen bastant uniformement entre la 
satisfacció de regular, a força bé i molt bé. Aquesta valoració és la que he obté la pitjor valoració del 
total: 3,65: 

 

 

 

              

3,8 

1              5 

1              5 

3,65 
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Les dificultats administratives i tècniques en el procediment de gestió dels ajuts constitueixen 
sovint un dels punts febles, però aquest any ha millorat la valoració d’aquesta 

 

 

 

 

              

 

Finalment recalcar, que la rapidesa, el pagament i les dificultats tècniques i administratives en el 
procés d’obtenció de les subvencions, són les que tenen una valoració lleugerament inferior a la resta, 
però segueixen sent força favorables.  

Un any, la visió és molt positiva del suport, assessorament i la presència del GALP en el procés de les 
subvencions així com la relació amb les administracions de la Direcció General de Pesca i serveis 
territorials.  

Finalment es percebé molt transparent tot el procés i el grau d’assoliment dels objectius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1              5 
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A1 APPENDIX 1 

 

A1.1 Fitxes de les actuacions realitzades: 

En la següent taula es detallen totes les actuacions elegides. En color negre les realitzades 
completament i sense variació; de color blau realitzades totalment amb variació; i en color taronja les 
realitzades parcialment o amb variació. 

 

NOM SOL·LICITANT TÍTOL PROJECTE INVERSIÓ PROJECTE SUB-
VENCIONABLE 

IMPORT 
SUBVENCIÓ EXECUTAT 

Confraria de Pescadors 
Sant Joan Deltebre 

Creació d'una peixateria 
per a la promoció de peix 

local  
30.724,29 € 24.360,74 € 22.686,28 € 

MARISC ROMEU, SL  
Noves instal·lacions 
d'emmagatzematge i 
distribució de peix i 

marisc  
326.511,94 € 136.831,26 € 132.383,69 € 

CONFRARIA DE 
PESCADORS DE LES CASES 

D'ALCANAR  

Compra apilador elèctric 
per ampliar l'oferta de 

serveis a la llotja  
7.248,00 € 4.348,80 € 4348,8 

PLÀNCTON, DIVULGACIÓ 
I SERVEIS MARINS, SCP  

Diversificació de l'activitat 
del Centre de 

Submarinisme Plàncton 
Diving  

36.660,00 € 17.963,40 € 17.880,10 € 

JOSEP ANTONI ARLANDEZ 
PATAU 

La Cabanya esports 
nàutics  17.894,00 € 8.768,06 € 5.802,71 

MARIA JOSÉ VERGÉS 
FERRANDO  

Ruta en caiac des d'Illa de 
Mar envoltant la badia 
del Fangar. Parada per 

degustació a viver.  
3.562,80 € 1.745,77 € 1.745,77 € 

MARIA LURDES NUÑEZ 
GASENI  

Furgoneta transport peix i 
marisc  14.457,11 € 5.413,54 € 5413,54 

JUANITO PLATJA, SL  

Adquisició de maquinària 
per a millora i 

modernització de la cuina 
marinera tradicional de 

l'Hotel-R  

36.092,35 € 9.881,71 € 9.881,71 € 

LAMARDEFOC, SL  Turisme i gastronomia al 
Delta de l'Ebre  36.031,60 € 29.425,80 € 24.256,30 

RAMON PRATS 
Compra d'un furgó 

isoterm per a l'activitat 
40.734,65 € 16.495,85 € 16.495,85 € 
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NOM SOL·LICITANT TÍTOL PROJECTE INVERSIÓ PROJECTE SUB-
VENCIONABLE 

IMPORT 
SUBVENCIÓ EXECUTAT 

BERTOMEU  de l'aqüicultura  

GERMANS BELTRAN AÑO, 
CB  

Compra d'un vehicle 
auxiliar per a la pesca 

d'arts menors  
12.413,86 € 4.222,54 € 4.222,54 

 Embarcacions Badia 
Alfacs SL  

Adquisició de quatre 
embarcacions per crear 
nova oferta de serveis 

turístics  
36.811,34 € 17.669,44 € 16.612,18 

 AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE 

 Remodelació de 
l'embarcador fluvial a la 

població de Jesús i Maria 
(Deltebre)  

82.027,69 € 65.622,15 € 49.644,80 € 

AJUNTAMENT DE SANT 
JAUME D'ENVEJA  

Construcció d'un pantalà 
flotant de 96m2  56.000,00 € 44.800,00 € 44.800,00 € 

CONFRARIA DE 
PESCADORS DE SANT 

PERE  

Adquisició de vehicles 
isoterms per al transport 

del peix a la llotja  
51.130,00 € 25.353,72 € 25.353,72 € 

CLUB NÀUTIC AMPOLLA  Foment de l'us del mar  21.236,00 € 9.953,28 € 9.144,96 

DELTAVENTUR, SL  Kayaks, paddle, artefactes 
i furgoneta  50.666,74 € 24.320,04 € 9.478,56 € 

BARBARA OFMAN  Bar-Restaurant BAMA 
BEACH CLUB  241.631,47 € 52.823,90 € 39.216,15 € 
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ANNEX II INFORME DE RESULTATS DE LA 
PARTICIPACIÓ 

   

SESSIÓ AMB ELS BENEFICIARIS (25/11/2019) 

• Participants: 13 

 

• Objectius de la sessió: 

En aquesta sessió es presenten els resultats del seguiment de les actuacions del 

2020 i es realitzen unes dinàmiques participatives per tal d’obtenir resultats per a 

l’avaluació qualitativa de l’EDLP, del procés de concessió de subvencions i dels 

indicadors de seguiment, mitjançant una enquesta a respondre individualment 

durant una part de la sessió i la valoració conjunta dels resultats obtinguts.  

La participació dels beneficiaris és essencial per tal d’obtenir la visió real dels 

resultats obtinguts aquest any i analitzar els principals punts forts i febles del 

procés: 

o Avaluació qualitativa dels resultats de l’EDLP 

o Obtenció de resultats per als indicadors de seguiment. 

o Avaluació qualitativa del procés 

 

• Personal d’Anthesis Lavola: Alba Daranas i Mariona Alabau. 

 

• Mitjans: Reunió via Zoom 

 

• Duració: 2 hores  

 

• ASSISTENTS 

o Membres de la Junta del GALP: 

▪ Joan Alginet, gerent 

 

o Beneficiaris: 

▪ Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, sector públic 

▪ Plàncton Diving, sector turisme actiu 

▪ Club Nàutic l’Ampolla, sector social 

▪ Confraria de Pescadors de les Cases d’Alcanar, sector pesquer 

▪ Lamardefoc SL, sector turisme actiu 

▪ Juanito platja SL, sector hostaleria 

▪ Embarcacions badia alfacs, sector turisme nàutic 

▪ Confraria pescadors Deltebre, sector pesquer 

▪ Marisc Romeu SL, sector pesquer privat 

▪ Maria Lurdes Nuñez, sector comercial 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

18:30h. Benvinguda, LAVOLA I GALP (5’)  

 

Benvinguda i informació sobre futures subvencions, GALP 

El gerent del GALP dona la benvinguda i dona les gràcies als assistents. Sobre les subvencions, no 
realitza cap explicació detallada ja que segons exposa els assistents ja coneixen com funciona. Es 
tracta d’una convocatòria oberta que va recollint les sol·licituds fins a 31 de gener de cada any. Sí que 
comenta que per a la convocatòria del 2020, les sol·licituds elegibles del 2019 que van quedar fora per 
falta de pressupost podran aprofitar les visites de no inici ja fetes, que això es va parlar amb 
l’administració i es va acordar així.  

 

18:35h Presentació de la dinàmica de la sessió, LAVOLA (5’) 

 

Lavola introdueix la dinàmica de la sessió, el que es presentarà i el que es debatrà. 

1er bloc: procediment de concessió dels ajuts 

2on bloc: indicadors i objectius de l’EDLP: en el qual demanarem que ens responguin sobre els 
resultats que ha obtingut cadascú.  

 

18:40h  Presentació dels resultats del seguiment 2020 de l’EDLP, LAVOLA (20’) 

Presentació power point de les dades disponibles sobre les subvencions concedides l’any 2020, la seva 
relació amb els objectius de l’EDLP i amb els indicadors de seguiment. Amb el suport de la presentació 
en power point es presenten les principals conclusions de la diagnosi elaborada en el marc de l’EDLP, 
els objectius estratègics i indicadors de la mateixa, la metodologia que s’està seguint per al seguiment 
i l’avaluació de l’EDLP. 

19:00h Torn de preguntes sobre les dades presentades. (5-10’) 

Espai només per a preguntes concretes. No hi va haver preguntes.  

19:10h. Enquesta d’avaluació qualitativa i participativa de l’EDLP BLOC 1 PROCEDIMENT 
DE CONCESSIÓ DELS AJUTS: (BENEFICIARIS 5’) 

 

Els representants de Lavola, guien als assistents a omplir dos qüestionaris format online. 
Google forms.  

 

VALORACIÓ DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS (valorar del 1 al 5) 

1. Us heu trobat amb dificultats administratives i tècniques en el procediment de gestió 
dels ajuts? 

2. Com valoreu el grau de rapidesa de la concessió?  
3. Com valoreu els terminis de pagament? 
4. Com valoreu les tasques de difusió, pedagogia i assessorament del GALP? 



  

 

75 

 

 

5. Com valoreu la col·laboració i suport rebut per l’administració (Serveis Territorials de 
Pesca)? 

6. En general, el procés de concessió de subvencions ha estat prou transparent? 

 

19:15h. UN COP ACABAT AQUEST BLOC, OBRIR EL DEBAT. (15’) 

 

RESULTATS: (12 PARTICIPANTS – Anònima-) 

 

1. Us heu trobat amb dificultats administratives i tècniques en el procediment de 
gestió dels ajuts? 

 

 

2. Com valoreu el grau de rapidesa de la concessió?  

 

 
 

 

 

 

83%

17%

Bastant fàcil

Algunes dificultats

17%

66%

17%

Molt ràpid

Força ràpid

Regular
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3. Com valoreu els terminis de pagament? 

 

4. Com valoreu les tasques de difusió, pedagogia i assessorament del GALP? 

 

5. Com valoreu la col·laboració i suport rebut per l’administració (Serveis Territorials 
de Pesca)? 

 

 

 

 

83%

17%

Bé

Regular

67%

25%

8%

Molt bé

Bé

Bastant malament

92%

8%

Molt bé

Bé
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6. En general, el procés de concessió de subvencions ha estat prou transparent? 

 

 

 

19:30h. BLOC 2 INDICADORS I OBJECTIUS 

 

Enquesta indicadors (10’) 

 

PUNTUALITZACIONS PRÈVIES A EXPLICAR: 

Com que volem conèixer la incidència de l’EDLP, volem que responguin respecte únicament 
aquest any, i que responguin sobre el què han aconseguit gràcies a l’estratègia, de manera 
directa o indirecta. 

Hi ha 15 preguntes de relació amb els indicadors i de resposta concreta si/no, i 5 preguntes 
finals més de valoració general i que ens poden ajudar a debatre posteriorment els resultats.  

Formulari google forms/Microsoft forms. Necessitem que enregistrin el seu nom/correu (si 
volen) únicament per si analitzant les dades tenim dubtes sobre alguna de les respostes i 
necessitem consultar-los-hi. (o sigui en aquest formulari, la pregunta 1 ha de ser introduir el 
nom o adreça electrònica) 

 

              ENQUESTA RESPOSTA 

1. Heu creat un nou negoci? SI NO 

2. Heu traspassat o rebut l’empresa de pares a 
fills? 

SI NO 

3. Heu engegat algun projecte de cooperació 
empresarial? 

SI NO 

En cas afirmatiu, quants? 
 

4. La vostra empresa ha rebut assessorament 
per part del GALP? 

SI NO 

5. Heu augmentat el volum de negoci de la 
vostra empresa? 

SI NO 

75%

17%

8%

Molt transparent

Bastant transparent

Gens transparent
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6. Heu iniciat algun pas per aconseguir la 
internacionalització durant aquest any? 

SI NO 

7. Heu accedit a nous mercats? SI NO 

En cas afirmatiu, quin? 
 

8. Heu desenvolupat algun un nou producte? SI NO 

En cas afirmatiu, quins? 
 

9. Heu portat a terme o participat en alguna 
campanya de divulgació dels productes 
locals? 

SI NO 

10. Heu engegat algun projecte de diversificació 
de les vostres activitats econòmiques? 

SI NO 

En cas afirmatiu, quins? 
 

11. Heu realitzat alguna actuació de protecció 
del medi ambient o de la natura? 

SI NO 

En cas afirmatiu, quines? 
 

12. Heu realitzat alguna acció en el marc de la 
vostra activitat productiva per combatre el 
canvi climàtic? 

SI NO 

En cas afirmatiu, quines? 
 

13. A banda de l’anterior, heu realitzat alguna 
acció fora de la vostra activitat productiva 
per combatre el canvi climàtic? 

SI NO 

En cas afirmatiu, 
quantes? 

14. Heu recuperat i/o restaurat algun bé 
d’interès cultural (arquitectònic o 
arqueològic)? 

SI NO 

15. Heu realitzat o participat en algun estudi 
sobre el patrimoni cultural pesquer o 
aqüícola? 

SI NO 

 

16. Les actuacions que s’estan realitzant et proporcionen el valor afegit que esperaves? 
SI/ NO 

17. Creieu que s’estan assolint els objectius amb les actuacions d’aquest any? (de 1 a 5) 
18. Quins són els principals impediments per a l’assoliment dels objectius? (preguntes 

obertes) 
19. Quin és el canvi més gran/significatiu que heu trobat aquest any? (preguntes obertes) 
20. Quines són les prioritats per al futur? (preguntes obertes) 
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RESULTATS: (11 PARTICIPANTS – 1 REPETIT-) 

 

1. Heu creat un nou negoci?  

 

2. Heu traspassat o rebut l’empresa de pares a fills? 

 

 

3. Heu engegat algun projecte de cooperació empresarial? 

 

 

73%

27%

Sí

No

100%

No

91%

9%

No

Sí
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4. La vostra empresa ha rebut assessorament per part del GALP? 

 

 

5. Heu augmentat el volum de negoci de la vostra empresa? 

 

 

 

6. Heu iniciat algun pas per aconseguir la internacionalització durant aquest any? 

 

 

 

73%

27%

Sí

No

64%

36%
Sí

No

100%

No
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7. Heu accedit a nous mercats? 

 

 

(A Catalunya, grups més grans com escolars) 

 

8. Heu desenvolupat algun un nou producte? 

 

(Inversió turisme pesquer; turístic-esportiu; noves sortides de submarinisme; i  gracies a 
l'adquisició del forn intel·ligent, hem pogut preparar nous plats i hem millorat la qualitat dels 
que ja oferíem. En particular, preparem nous plats com un salmó al forn, o un plat de polp 
tradicional, on la primera part de la cocció es fa al forn). 

 

9. Heu portat a terme o participat en alguna campanya de divulgació dels productes 
locals? 

  

18%

82%

Sí

No

36%

64%

Sí

No

45%
55%

Sí

No
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10. Heu engegat algun projecte de diversificació de les vostres activitats 
econòmiques? 

 

(Emmagatzematge de producte; inici de turisme relacionat a la pesca i aqüicultura; creació 
de petites i diverses empreses local) 

 

11. Heu realitzat alguna actuació de protecció del medi ambient o de la natura? 

 

Divulgació en turisme actiu; disminució contaminació i neteja de platges. 

 

12. Heu realitzat alguna acció en el marc de la vostra activitat productiva per 
combatre el canvi climàtic? 

 

Producció a un nou forn més eficient amb l'ús d'aigua i energia generant un estalvi energètic i 
d'aigua; maquinàries eficients i adaptades a normatives ambientals. 

45%
55%

Sí

No

36%

64%

Sí

No

36%

64%

Sí

No
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13. A banda de l’anterior, heu realitzat alguna acció fora de la vostra activitat 
productiva per combatre el canvi climàtic? 

 

 

14. Heu recuperat i/o restaurat algun bé d’interès cultural (arquitectònic o 
arqueològic)? 

 

15. Heu realitzat o participat en algun estudi sobre el patrimoni cultural pesquer o 
aqüícola? 

 

 

100%

No

100%

No

100%

No
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16. Les actuacions que s’estan realitzant et proporcionen el valor afegit que esperaves? 

 

17. Creieu que s’estan assolint els objectius amb les actuacions d’aquest any?  

La majoria dels enquestats han respost que sí.  

Un sol enquestat que no 

I una opinió que, tot i les circumstàncies tant restrictives pel nostre sector d’Hosteleria, 
s'està assolint l'objectiu d'oferir productes del mar i de les llacunes del Delta de l'Ebre 

 

18. Quins són els principals impediments per a l’assoliment dels objectius?  

Un gran nombre de beneficiats coincideixen amb motius derivats de la pandèmica Covid19: 
restriccions; crisi econòmica; conseqüències vàries; duració més curta de la temporada.  

Altres impediments son més transversals com: 

• Aplicacions telemàtiques 

• Manca d’emprenedoria al territori 

• Dificultat en crear producte de pesca turisme des del sector turístic cap al sector 

pesquer 

• Desconeixement del procés de sol·licitar ajuts i subvencions entre el teixit 

empresarial de les TTE. 

 

19. Quin és el canvi més gran/significatiu que heu trobat aquest any? (preguntes 

obertes) 

 

En aquest apartat les respostes són vàries i diversificades: 

• Més suport del GALP 

• Assessorament eficaç i pròxim de les administracions 

• Creixement constant i progressiu 

• Millora considerable en la comunicació i empatia envers les dificultats que han anat 

sorgint 

• Crisi sanitària Covid19 

• Millor utilització de l’espai (fluvial 

100%

Sí
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20. Quines són les prioritats per al futur? (preguntes obertes) 

 

La majoria de beneficiats mencionen el creixement, o respostes relacionades com: 

- Diversificació i increment de l’oferta 

- Promoció d’oferta gastro-turística de proximitat i temporada  

- Potenciar equipament per oportunitats turístiques i pesqueres 

Altres usuaris han remarcat prioritats per combatre impediments locals o globals, que han 
afectat aquest any: 

- Assolir objectiu marcats que per la pandèmia no s’han aconseguit, relacionats amb 

la comercialització. 

- Projectes connectant administració i àmbit privat per combatre el canvi climàtic i 

de restauració ecosistèmica, especialment en indrets amb els efectes del Glòria i 

efectes de possible sobrepesca. Aquests últims lligats amb plans de gestió 

pesquera. 

Finalment hi ha de nou objectius varis i transversals: 

- Millora en els nostres processos productius, i el desenvolupament de nous plats 

mariners. 

- Inversions pensades en donar valor al medi ambient i energies renovables 

- Integració de nous productes elaborats del mar al plat 

- Creació de nous productes vinculats amb la sostenibilitat, protecció del medi 

ambient, recuperació d'arts pesqueres (ex. nusos mariners i la reparació de xarxes 

de pesca). 
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