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1. DEFINICIÓ 

 

1.1  Projectes no productius 

Tindran la consideració de 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. Així mateix, tindran aquest caràcter 

els projectes d’interès públic que,  tot i que constituint una activitat econòmica o estant afectats per una 

activitat econòmica, no incideixin sobre el règim de competència en el territori on desenvolupi i sempre que 

tradicionalment puguin ser promoguts per una entitat pública local o una entitat sense ànim de lucre. En 

aquest cas, l’element determinant del projecte serà la seva rendibilitat social. Com a conclusió cal afirmar 

que l’element determinant per a classificar un projecte no productiu no serà la naturalesa de l’entitat ( ja 

que poden ser entitats sense ànim de lucre de caràcter privat) sinó la no persecució d’un ànim de lucre. 

 

1.2 Projectes productius 

Tindran la condició de projectes productius, aquelles activitats que tenen que afavorir una activitat de lucre 

potencial per al promotor del projecte. En general, podran identificar-se com projectes d’orientació 

empresarial o professional i que per tant tindrien que proporcionar una autosuficiència econòmica-

financera a curt termini. Les entitats públiques no seran en cap cas promotores de projectes de caràcter 

productiu. 

 

 

2. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES 

 

2.1 Criteris de valoració dels projectes no productius-despeses immaterials 

 

1. Grau d’adequació del projecte als objectius de l’Estratègia de Desenvolupament Local 

Participativa 

Aquest criteri té una importància decisiva, ja que valorarà la coherència del projecte amb les línies 

dissenyades pel GALP Mar de l’Ebre en el document de l’Estratègia. Quan més d’acord sigui amb les 

línies estratègiques major puntuació obtindrà el projecte. 

La puntuació d’aquest criteri serà de màxim 70 punts. 

Si un projecte no productiu no obté un mínim de 20 punts en aquest criteri no serà elegible el projecte. 

Aquest criteri, es desglossa amb els següents subcriteris : 

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

a. Accions de neteja i/o manteniment: es valoraran les accions de neteja i/o 

manteniment d’espais naturals i protegits que requereixen d’una intervenció. Es 

valoraran sobretot les llacunes d’aigua dolça, les badies, el tram final de la  

 



 

 

 

desembocadura i la neteja de les deixalles del mar. Aquesta acció es valorarà amb 15 

punts. 

b. Activitats en parcs naturals i/o espais protegits: es valoraran les accions les 

accions coordinades amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre en el marc de la Carta 

Europea de Turisme Sostenible i en aquells espais catalogats com espais protegits per 

la normativa autonòmica, estatal i/o europea. Aquesta acció es valorarà amb 22 punts. 

c. Accions de cooperació en l’àmbit del medi natural i la Reserva de la Biosfera : es 

valoraran les empreses/institucions/ONG etc. que estiguin acreditades a la marca 

Reserva de la Biosfera i que apostin per la cooperació entre diferents agents del 

territori en temes naturals i de conscienciació del territori. Aquesta acció es valorarà en 

24 punts.  

d. Accions de millora a les badies/llacunes/platges : es valoraran els projectes no 

productius que apostin per accions coordinades amb federacions de productors, 

empresaris i/o institucions que planifiquin i impulsin accions de millora de les badies 

del Fangar i dels Alfacs, les llacunes del Delta o bé les platges de tot el litoral de la 

costa de l’Ebre amb respecte al medi natural i als agents econòmics implicats. Aquesta 

acció es valorarà amb 21 punts. 

e. Accions de mitigació dels efectes del canvi climàtic : es valoraran projectes que 

des de qualsevol àmbit tinguin com a objectiu central la mitigació dels efectes del canvi 

climàtic, amb especial interès a la problemàtica de la regressió i subsidència de la 

costa de les Terres de l’Ebre. Aquesta acció es valorarà amb 30 punts. 

f. Accions que difonguin la riquesa natural i paisatgística del mar: es valoraran 

aquells projectes que tinguin com a objectiu donar a conèixer des de l’àmbit natural la 

riquesa natural i paisatgística del mar en l’àmbit d’actuació de l’EDLP. Es valoraran 

especialment aquells projectes adreçats a l’àmbit educatiu i turístic. Aquesta acció es 

valorarà amb 18 punts. 

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

a. Inversions de recuperació/conservació del patrimoni cultural de la zona:es 

valoraran els projectes de recuperació/conservació d’edificis representatius de la 

pesca i l’aqüicultura, museus, adaptació/ampliació d’espais de les confraries, centres 

formatius... amb finalitats culturals i/o socials, conservació d’embarcacions o arts de 

pesca que ja no funcionen i es vulguin catalogar i restaurar, festes tradicionals 

vinculades la tradició pesquera... Aquesta acció es valorarà amb 10 punts. 

b. Potenciar el coneixement tradicional del sector pesquer/aqüícola de la zona: es 

valoraran els projectes educatius de transmissió de coneixement en l’àmbit tradicional 

del sector pesquer/aqüícola adreçat a les escoles, instituts, universitats.. També es 

valorarà la recuperació de costums i tradicions pesqueres i/o aqüícoles de la zona. 

Aquesta acció es valorarà amb 12 punts. 

 



 

 

 

c. Estudis sobre patrimoni cultural pesquer/aqüícola: es valoraran aquells projectes 

i/o estudis que tinguin com a finalitat l’estudi de qualsevol àmbit del patrimoni 

pesquer/aqüícola existent a la zona, la seva catalogació i/o museïtzació. Aquesta acció 

es valorarà amb 8 punts. 

c. Impuls de les comunitats locals en el desenvolupament local 

a. Governança dels recursos pesquers i marítims locals :  es valoraran aquells 

projectes que apostin per experiències de co-gestió amb els principals agents dels 

sectors de la pesca, l’aqüicultura i les activitats dependents del mar, i que incorporin 

experts amb les temàtiques que afectin aspectes generals o particulars de la zona. 

Aquesta acció es valorarà amb 15 punts. 

b. Suport de les confraries i Federacions Territorials de Pescadors al projecte: es 

valorarà que el projecte tingui el recolzament de les Confraries de Pescadors de la 

zona i la Federació Territorial de Confraries de Tarragona. Aquesta acció es valorarà 

amb 30 punts. 

 

2. Impacte del projecte en el territori 

L’impacte sobre el territori és un criteri complex pel qual ha de quedar clara la seva valoració 

dividint-lo en subcriteris. 

a. Impacte territorial :Es valorarà la incidència supramunicipal del projecte. Obtindran més 

puntuació aquells projectes que abarquin més d’un municipi, dos inclosos en l’àmbit 

territorial del GALP. La puntuació d’aquest subcriteri serà de 19 punts. 

b. Impacte social : Es valorarà la població afectada, o l’increment de la qualitat de vida de les 

poblacions de la zona pesquera i la vertebració social prevista en el projecte. La puntuació 

d’aquest subcriteri serà de 12 punts. 

c. Impacte medi ambiental :  Es valorarà la incidència positiva dels recursos naturals i 

mediambientals, així com també la incidència del projecte en els espais naturals protegits 

classificats en parcs naturals, reserves naturals, àrees marines protegides, monuments 

naturals.. Es valorarà positivament les iniciatives que vagin en el marc de la Carta Europea 

de Turisme Sostenible i de les iniciatives del COPATE en relació a la Reserva de la 

Biosfera. La puntuació d’aquest subcriteri serà de 20 punts. 

d. Impacte cultural : Es valorarà el manteniment i/o recuperació d’elements tradicionals, 

etnogràfics, arquitectònics, patrimoni històric, cultura marinera... La puntuació d’aquest 

subcriteri serà de 8 punts. 

e. Implicació del promotor/a en el territori 

Es valorarà el grau d’implicació del/la promotor en la dinàmica associativa/empresarial del 

territori pesquer de la Mar de l’Ebre. Aquesta acció es valorarà  en 8 punts. 

 

 

 



 

 

 

f. Grau de coherència del projecte amb l’Estratègia Marítima de Catalunya: Es valorarà 

que el projecte tingui coherència amb els eixos i accions de l’EMC. Aquesta acció es 

valorarà en 10 punts. 

 

 

3. Capacitat de l’equip promotor per executar amb èxit el projecte 

a. Capacitat tècnica :  

Es valoraran diversos aspectes com : 

 L’equip adscrit al projecte. 

 La qualitat de la memòria del projecte. 

 El pla de gestió que es presenti. 

La puntuació d’aquest subcriteri serà de 10 punts. Donada la importància d’aquest apartat, 

si un projecte no productiu no obté un mínim de 21 punts en aquest subcriteri no serà 

elegible el projecte. 

b. Experiència en execució de projectes de més d’una convocatòria d’ajuts 

Es valorarà l’experiència i resultats en l’execució de projectes europeus o similars, ja bé siguin 

fons FEMP, FEP o fons LEADER. La puntuació d’aquest subcriteri serà de 8 punts. 

 

c. Viabilitat econòmica 

Es valorarà la viabilitat econòmica del projecte: 

Es valorarà la coherència de les dades indicades a la memòria en relació al model d’acció que 

es presenta, recursos tant materials com humans compromesos, taxa de rendibilitat interna i 

horitzó temporal de recuperació de la inversió, entre d’altres. 

Es valorarà la viabilitat financera del projecte: 

Es valorarà un pla de finançament a la recepció de l’ajut, disponibilitat de fons o el finançament 

ferm, informes de solvència, garanties financeres que avalin el projecte, etc. 

Donada la importància d’aquest apartat, si un projecte no productiu no obté un mínim de 10 

punts en aquest subcriteri no serà elegible el projecte. La puntuació serà de 15 punts. 

 

d. Caràcter innovador 

Es valorarà la singularitat i la innovació del projecte o el nou enfocament de projectes existents. 

També es valorarà la utilització de noves tecnologies en el territori i les tecnologies de la 

informació i de la comunicació. La puntuació d’aquest subcriteri serà de 20 punts. 

 

4. Igualtat d’oportunitats i col·lectius desfavorits 

El criteri d’igualtat i col·lectius desfavorits està desglossat amb tres subcriteris. Per una banda si el 

beneficiaris són dones, joves o persones amb discapacitat. 



 

a. Si els beneficiaris són dones : Es valorarà 

positivament l’impacte positiu que té sobre les dones, tant des de la perspectiva del 

promotor/a , com des del número de dones que ocupen llocs de responsabilitat i direcció en 

el projecte. La puntuació d’aquest subcriteri serà de 15 punts. 

 

 

 

b. Si els beneficiaris són joves : Es valorarà positivament l’impacte positiu que té sobre els i 

les joves, tant des de la perspectiva del promotor/a , com des del número de joves que 

ocupen llocs de responsabilitat i direcció en el projecte. La puntuació d’aquest subcriteri 

serà de 15 punts. 

 
c. Si els beneficiaris són persones amb discapacitat: Es valorarà positivament la inclusió 

en el projecte de col·lectius que tinguin menys oportunitats en la societat actual, com són  

 
 

 
les persones amb alguna discapacitat, les persones amb risc d’exclusió social.. La puntuació 

d’aquest subcriteri serà de 15 punts. 

 

 

OPERACIONS NO PRODUCTIVES-DESPESES IMMATERIALS 

      
Grau d'adequació del projecte als objectius de l'EDLP ( fins a 70 punts) 

a)Protecció del patrimoni mediambiental inclosa la mitigació del canvi climàtic         Punts 

Accions de neteja i/o manteniment 15 

Activitats en parcs naturals i/o espais protegits 22 

Accions de cooperació en l'àmbit del medi natural i la Reserva de la Biosfera 24 

Accions de millora a les badies/llacunes/platges 21 

Accions de mitigació dels efectes del canvi climàtic 30 

Accions que difonguin la riquesa natural i paisatgística del mar 18 

b)Foment de la cohesió social i protecció/recuperació del patrimoni cultural de la zona Punts 

Inversions de recuperació/conservació del patrimoni cultural de la zona 10 

Potenciar el coneixement tradicional del sector pesquer/aqüícola de la zona 12 

Estudis sobre patrimoni cultural pesquer/aqüícola 8 

c)Impuls d eles comunitats en el desenvolupament local Punts 

Governança dels recursos pesquers i marítims locals 15 

Suport de les Confraries i Federacions Territorials de Pescadors al projecte 30 

            

Impacte del projecte en el territori ( fins a 10 punts)     

     
Punts 

Impacte territorial 19 

Impacte social 12 

Impacte medi ambiental 20 



 

Impacte cultural 8 

Implicació del promotor/a en el territorio 8 

Grau de coherencia amb l’EMC 10 

            

Capacitat de l'equip promotor per executar amb èxit el projecte ( fins a 10 punts) 

     
Punts 

Capacitat tècnica 21 

Viabilitat económica 15 

Experiència en execució de projectes de més d'una convocatòria d'ajuts 8 

Implicació del promotor en el territori 8 

Caràcter innovador 20 

            

Igualtat d'oportunitats i col·lectius desfavorits ( fins a 10 punts)   

     
Punts 

Si el beneficiaris són dones 15 

Si els beneficiaris són joves 15 

SI els beneficaris són persones amb discapacitat 15 

Si els beneficiaris són pescadors/es i aqüicultors/es 15 

 

 

 

 

 

2.2 Criteris de valoració dels projectes productius-despeses materials 

 

1. Grau d’adequació del projecte als objectius de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participativa 

Aquest criteri té una importància decisiva, ja que valorarà la coherència del projecte amb les línies 

dissenyades pel GALP Mar de l’Ebre en el document de l’Estratègia. Quan més d’acord sigui amb les 

línies estratègiques major puntuació obtindrà el projecte. 

La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 70 punts. Si un projecte productiu no obté un mínim de 20 

punts en aquest criteri no serà elegible el projecte. 

Aquest criteri, es desglossa amb els següents subcriteris : 

a. Creació de noves oportunitats vinculades al sector pesquer/aqüícola 

a. Creació de noves empreses o modernització d’existents vinculades al sector del 

mar: Es valorarà de manera diferent la creació d’una nova empresa ( 23 punts) a la 

modernització o ampliació d’una ja existent (9 punts). 

b. Increment de l’activitat productiva/servei al sector vinculat al mar :La utilització de 

factors productius de la zona és un criteri que pretén fomentar el desenvolupament 

local de la zona. La puntuació màxima  serà de 24 punts. Es valoraran diversos 

aspectes com: 

i. La utilització de matèries primes procedents de la zona  

ii. Treball o mà d’obra procedent de la zona  

iii. Contractació d’empreses proveïdores locals o de la zona  



 

c. Innovació del sector : el criteri de la innovació del 

sector pretén valorar aquells projectes que incideixin i/o afectin positivament a la 

generalització i ús intensiu de nova maquinaria que permeti millorar la capacitat de 

producció i/o transformació i a la vegada l’ús  de noves tecnologies vinculades a la 

societat de la informació. Aquesta acció es valorarà amb 16 punts. 

 

 

 

 

d. Formació i capacitació del sector : es valoraran els projectes que apostin per la 

formació integral en l’àmbit del mar, especialment si el projecte pretén formar joves i/o 

dones. Aquesta acció es valorarà amb 10 punts. 

e. Projectes de cooperació empresarial en el sector vinculat al mar: es valoraran 

aquells projectes de cooperació empresarial entre empreses i activitats econòmiques 

vinculades al mar i al territori de l’EDLP. Es valoraran a partir de projectes de 

cooperació de més de 2 empreses o col·lectius i que a més incorporin federacions de 

productors o confraries de pescadors. Aquesta acció es valorarà amb 3 punts. 

f. Connexió del sector pesquer/aqüícola amb el món de la investigació per donar 

valor afegit al territori :es valoraran aquells projectes que tinguin una col·laboració 

del sector pesquer/aqüícola amb entitats d’investigació, universitats, equips de 

desenvolupament i innovació (I+D+I). Aquesta acció es valorarà amb 3 punts. 

 

b. Augment del valor afegit del producte del mar 

 

 

a. Creació de marques de productes locals: es valoraran els projectes que apostin per 

la creació de marques de productes de qualitat locals vinculades al mar. Aquesta acció 

es valorarà amb 26 punts. 

b. Millora en qualitat/conservació/presentació del producte:  es valoraran els 

projectes que apostin clarament per la millora de la qualitat dels seus productes en 

qualsevol àmbit, pels projectes que duguin a terme projectes de millora de la 

conservació del seu producte o bé per projectes de millora de la presentació del 

producte al mercat. Aquesta acció es valorarà amb 22 punts. 

c. Campanya de divulgació de productes locals: es valoraran aquells projectes que 

duguin a terme campanyes de divulgació de productes de qualitat provinents del mar i 

que englobin el seu producte en l’entorn natural i paisatgístic del Delta de l’Ebre o la 

costa de l’Ebre. Es valoraran els projectes que tinguin com a finalitat donar a conèixer 

productes provinents del mar amb vincles amb altres productes de les Terres de 

l’Ebre. Aquesta acció es valorarà amb 30 punts. 

d. Comercialització de productes locals i nous mercats: es valoraran aquells 

projectes que tinguin com a finalitat comercialitzar productes provinents del mar en 



 

l’àmbit territorial que sigui i també aquells projectes que tinguin 

l’objectiu de buscar nous mercats per a comercialitzar els seus productes. Aquesta 

acció es valorarà amb 17 punts. 

 

c. Diversificació de l’activitat econòmica de la zona 

Es valoraran aquelles iniciatives de forma directa o indirecta afavoreixin la diversificació del 

sector pesquer i aqüícola, implicant una disminució progressiva de l’esforç  pesquer i aqüícola i 

l’adquisició de noves capacitats professionals del mar que tinguin com a objectiu fer compatible 

el creixement econòmic amb el desenvolupament sostenible. S’afavoriran projectes que vinculin 

clarament el turisme i les activitats pesqueres. 

 

a. Inversions i/o accions en pesca turisme : aquestes accions es valoraran amb 10 

punts. 

b. Inversions i/o accions en turisme pesquer i/o turisme aqüícola : aquestes accions 

es valoraran en 18 punts. 

c. Inversions i/o accions que consolidin uns trets del territori diferenciats : es 

valoraran aspectes com la promoció gastronòmica amb productes del mar i activitats 

turístiques que tinguin el mar i les activitats dependents com a eix central. Aquestes 

accions es valoraran amb 21 punts. 

d. Iniciatives emprenedores relacionades amb el mar i activitats auxiliars : es 

valoraran projectes que reforcin altres sectors econòmics fora del sector pesquer i 

aqüícola, però sense perdre la relació amb el mar, potenciant l’element principal del 

territori: el medi marí. Es valoraran aquells projectes que contribueixin a la millora de la 

competitivitat sostenible de les zones de pesca. També es valoraran les iniciatives 

d’activitats auxiliars del sector pesquer que contribueixin a la millora de la 

competitivitat. Aquestes accions es valoraran en 25 punts. 

e. Manteniment de l’activitat vinculada al mar (especialment la pesca artesanal): es 

valoraran aquells projectes que apostin pel manteniment de l’activitat de pesca 

tradicional en totes les seves modalitats. Aquesta acció es valorarà en 5 punts. 

 

f. Suport de les confraries i Federacions Territorials de Pescadors al projecte: es 

valorarà que el projecte tingui el recolzament de les Confraries de Pescadors de la 

zona i la Federació Territorial de Confraries de Tarragona. Aquesta acció es valorarà 

amb 30 punts. 

 

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

a. Millores en activitats productives amb repercussió positiva pel medi ambient :Es 

valoraran les accions i/o projectes dirigits a la posada en valor dels recursos medi 

ambientals com ara, 

i. L’ús de tecnologies respectuoses amb el medi ambient. 

ii. La millora de la gestió de residus. 



 

iii. La implantació de sistemes de producció 

respectuosos amb el medi ambient. 

iv. Els certificats de qualitat medi ambiental 

v. La sostenibilitat ambiental del projecte. 

Aquesta acció es valorarà amb 26 punts. 

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

a. Impulsar accions de relleu generacional en el sector pesquer/aqüícola:es 

valoraran aquells projectes on es donin continuïtat i relleu generacional a activitats 

vinculades a la pesca i l’aqüicultura, amb especial atenció a col·lectius juvenils, 

femenins o persones amb discapacitat. Aquesta acció  es valorarà amb 25 punts. 

 

2. Creació d’ocupació al territori 

El criteri de creació d’ocupació valora la creació de llocs de treball, tant si són indefinits com temporals, tot i 

que es valora més la contractació indefinida ja que la qualitat de l’ocupació és una dada important. 

a. Creació de llocs de treball a les empreses derivades del mar: es valorarà amb 5 punts. 

b. Creació de llocs de treball al sector pesquer/aqüícola fins a familiars de 2n grau: es 

valorarà amb 10 punts. 

c. Creació de llocs de treball a dones/joves/discapacitats: es valorarà amb 18 punts. 

d. Creació de llocs de treball temporals : es valorarà amb 5 punts. 

 

3. Impacte del projecte en el territori 

L’impacte sobre el territori és un criteri complex pel qual ha de quedar clara la seva valoració dividint-lo en 

subcriteris. 

a. Subministradors i productes locals:La utilització de factors productius de la zona és un criteri 

que pretén fomentar el desenvolupament local des de la pròpia zona de pesca i aqüicultura del  

GALP Mar de l’Ebre. Es valorarà la utilització de matèries primes procedents de la zona ( 4 

punts), l’ús de mà d’obra de la zona ( 2 punts) o la contractació d’empreses proveïdores locals o 

de la zona (2) . La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 15 punts. 

b. Singularitat del projecte :es valorarà que no existeixi cap projecte de similars característiques 

en el territori d’actuació, o bé que existint, s’adopti un enfocament totalment innovador. La 

puntuació màxima d’aquest subcriteri serà de 20 punts. 

c. Grau de coherència del projecte a l’Estratègia Marítima de Catalunya: Es valorarà que el 

projecte tingui coherència amb els eixos i accions de l’EMC. Aquesta acció es valorarà en 10 

punts. 

 

4. Capacitat de l’equip promotor per executar amb èxit el projecte 

a. Experiència en el sector pesquer/aqüícola 

Es valorarà els anys de funcionament de l’empresa, de les confraries, federacions en l’àmbit de 

la pesca i l’aqüicultura. La puntuació màxima d’aquest subcriteri serà de 10 punts. 

b. Capacitat tècnica :  



 

Es valoraran diversos aspectes com : 

 L’equip adscrit al projecte. 

 Qualitat de la memòria del projecte. 

La puntuació màxima d’aquest subcriteri serà de 10 punts. Donada la importància d’aquest 

apartat, si un projecte no productiu no obté un mínim de 21 punts en aquest subcriteri no 

serà elegible el projecte. 

c. Experiència en execució de projectes de més d’una convocatòria d’ajuts 

 

 

Es valorarà l’experiència i resultats en l’execució de projectes europeus o similars, ja bé siguin 

fons FEMP, FEP o fons LEADER. La puntuació màxima d’aquest subcriteri serà de 10 punts. 

 

d. Viabilitat econòmica 

 

 

Es valorarà la viabilitat econòmica del projecte: Es valorarà la coherència de les dades indicades 

a la memòria en relació al model d’acció que es presenta, recursos tant materials com humans 

compromesos, taxa de rendibilitat interna i horitzó temporal de recuperació de la inversió, entre 

d’altres. Aquest punt es valorarà en 30 punts. 

 

e. Implicació del promotor/a en el territori 

Es valorarà el grau d’implicació del/la promotor en la dinàmica associativa/empresarial del 

territori pesquer de la Mar de l’Ebre. Aquesta acció es valorarà  en 8 punts. 

 

 

OPERACIONS PRODUCTIVES-DESPESES MATERIALS 

      
Grau d'adequació del projecte als objectius de l'EDLP ( fins a 70 punts)   

a)Creació de noves oportunitats vinculades al sector del mar 
Punts 

Creació de noves empreses o modernització d'existents vinculades al sector del mar 23 

*modernització d'existents 9 

Increment de l'activitat productiva/servei al sector vinculat al mar 24 

Innovació del sector 16 

Formació del sector 10 

Projectes de cooperació empresarial en el sector pesquer/aqüícola 3 

Connexió del sector pesquer/aqüícola amb el món de la investigació 3 

b)Augment del valor afegit del producte del mar Punts 

Creació de marques de productes locals 26 

Millora en qualitat/conservació/presentació del producte 22 

Campanya de divulgació de productes locals 30 

Comercialització de productes locals i nous mercats 17 



 

c)Diversificació de l'activitat econòmica de la zona Punts 

Inversions i/o accions en pescaturisme 10 

Inversions i/o accions en turisme pesquer o turisme aqüícola 18 

Inversions i accions que consolidin uns trets del territori diferenciats 21 

Iniciatives emprenedores relacionades amb el mar, la pesca i acivitats auxiliars 25 

Manteniment de l'activitat vinculada al mar (especialment la pesca artesanal) 5 

Suport de les Confraries i Federacions Territorials de Pescadors al projecte 30 

d)Protecció del patrimoni mediambiental inclosa la mitigació del canvi climàtic Punts 

Millores en activitats productives amb repercussió positiva pel medi ambient 26 

e)Foment de la cohesió social i la recuperació/protecció del patrimoni cultural de la zona Punts 

Impulsar accions de relleu generacional en el sector pesquer/aqüícola 25 

            

Creació d'ocupació al territori ( fins a 10 punts)     

     
Punts 

Creació de llocs de treball a les empreses derivades del mar 5 

Creació de llocs de treball al sector pesquer/aqüícola fins a familiars de 2n grau 10 

Creció de llocs de treball a dones/joves/discapacitats 18 

Creació de llocs de treball temporals 5 

            

Impacte del projecte en el territori ( fins a 10 punts)     

     
Punts 

Subministradors i productes locals 15 

Singularitat del projecte 20 

Grau de coherència amb l'EMC 10 

            

Capacitat de l'equip promotor per executar amb èxit el projecte ( fins a 10 punts) 

     
Punts 

Experiència en el sector pesquer/aqüicola 10 

Capacitat tècnica 21 

Experiència en execució de projectes de més d'una convocatòria d'ajuts 10 

Viabilitat econòmica 25 

Implicació del promotor en el territori 8 

            

 

 

3 .Criteris de desempat 

En cas d’empat entre dos ajuts amb igual puntuació s’establiran les preferències següents: 

1.La puntuació global obtinguda en tots els eixos. 

2. Si persisteix l’empat, tindran preferència els projectes que tinguin més puntuació en l’eix d’impacte en el 

territori en el cas dels projectes no productius i els que tinguin més puntuació a l’apartat d’augment del 

valor afegit del producte del mar. 

 

4. Criteris de priorització 

Es prioritzaran els projectes productius als projectes no productius. 



 

 


