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1. INTRODUCCIÓ 

L’informe present és el resultat de l’anàlisi, seguiment i avaluació de les actuacions de 
desenvolupament local participatiu de les zones de pesca realitzades en la convocatòria d’ajuts de 
l’any 2021 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 GALP 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 2021 de l’EDLP del GALP Mar de l’Ebre” 
dóna sortida a aquestes necessitats a través de l’avaluació de resultats i èxits materials, l’avaluació de 
l’impacte de les actuacions realitzades i de l’anàlisi dels compliment d’objectius. Igualment, es 
treballa sobre la valoració del procés per tal de trobar propostes de millora.  
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2. METODOLOGIA I CONTINGUT  

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) en les fitxes tècniques i les 
de puntuacions. 
 

• 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 l’any 2021 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 
2021 

Durant el 2021 s’ha seguit la mateixa metodologia que en les edicions anteriors 2017-20, per tal de 
poder analitzar l’impacte de l’aplicació de l’EDLP del GALP Mar de l’Ebre. 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).  
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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 2021 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 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 dins la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre 
(declarada per la UNESCO en el 2013); i tant el GALP com l’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 2021 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 (2017-2020) 
realitzada segons l’establert a la pròpia EDLP, i a partir d’aleshores s’han anat realitzant informes 
d’avaluació anuals per a les actuacions realitzades durant l’any 2020 (lliurada el gener de 2021) i 2021 
(objecte del present informe).  

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

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. 

Per a la convocatòria del 2021 els criteris de valoració s’han modificat lleugerament per dos motius, 
tal i com es detalla al certificat de la junta directiva de 14 de gener de 2020 i que s’adjunta com a 
annex 1: 

- Atenent a que els resultats de l’avaluació de l’estratègia de desenvolupament local 
participativa apunten de manera clara que cal prioritzar alguns dels eixos estratègics en 
detriment d’altres que ja han complert financerament els seus objectius inicials. 

- Per tal que les puntuacions globals permetin una diferenciació dels projectes i que els 
resultats siguin el màxim d’impars possibles, es canvien algunes puntuacions a l’alça o a la 
baixa d’acord als diferents ítems.  

 

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. 
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Les propostes d'ajut s'eleven a la Junta Executiva de cada GALP, on se'n proposa l'aprovació. D'acord 
amb la documentació presentada i l'acta de la Junta Executiva del GALP, l'òrgan instructor elevarà la 
proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre. La Comissió tècnica de cada 
GALP estarà formada per 4 persones tècniques del propi GALP i el seu gerent. 

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà fins al 31 
de juliol de cada any. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada 
per silenci administratiu. 

En qualsevol cas, les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte d'ajut i justificar-
les a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, amb la informació de les actuacions dutes a terme, 
abans de la data que estableixi la resolució de concessió i com a màxim el 15 d'octubre de cada any. 

A continuació es mostren uns esquemes del procediment de gestió dels ajuts en la fase de concessió 
dels ajuts i en la fase de pagament.  

 

 

Procediment en la sol·licitud de l’ajut 
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Procediment en la justificació de l’ajut 
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5. AVALUACIÓ DE RESULTATS I ÈXITS MATERIALS 

5.1 Sol·licituds presentades 

El 2021 és el primer any que s’ha realitzat el tràmit de les sol·licituds exclusivament de forma 
telemàtica. En les convocatòries anteriors es podia realitzar la tramitació o bé de forma telemàtica o 
bé de forma presencial.  

El primer semestre de 2021 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 2021: 

- S’han presentat un total de 48 projectes (productius i no productius), en la convocatòria 
d’ajuts GALP Terres de l’Ebre 2021.  

o Dels quals 35 han estat sol·licituds elegibles: 

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

▪ 6 projectes una vegada elegits han renunciat a l’ajuda. 

▪  2 projectes un cop aprovada la seva subvenció, van ser inadmesos per una 
inadequada justificació.   

▪ Aquest any no hi ha expedient tall 

o Les 13 sol·licituds restants han estat considerades no elegibles per algun dels motius 
establerts a les bases (per a més detall veure l’apartat 8.5). 

Cal remarcar que de les 48 sol·licituds, 6 van ser duplicades, podria relacionar-se que al ser el primer 
any que es gestiona telemàticament, hagi ocasionat confusió els sol·licitants. Per tant, en aquest 
2021, s’han presentat 42 projectes realment.  

En el procés de concessió de les subvencions hi ha hagut diverses modificacions que s’analitzen en 
detall a continuació. En primer lloc, dels 35 projectes considerats elegibles només se’n va poder 
subvencionar 31 per exhauriment de la dotació pressupostària, mentre que els 4 restants van quedar 
elegits però no subvencionats. Per tant, el 88,6% dels projectes elegibles van obtenir subvenció i es va 
repartir el total dels 500.000 € de la convocatòria.  

Més endavant, 6 projectes dels escollits, renuncien a les ajudes, donant un total de 29 elegits i 
subvencionats, és a dir, el 100% elegit ha estat subvencionat en el 2021. I per últim, 2 projectes un 
cop aprovada la seva subvenció, van ser inadmesos per una inadequada justificació, de forma que el 
nombre total de projectes finalment subvencionats ha estat 27, que representa un 56% del total 
d’expedients presentats en aquest 2021. Aquest any, degut a les renúncies i inadmissions, l’ajuda 
concedida és inferior als 500.000€ inicials, específicament 423.881,22€, d’aquesta manera no hi ha 
cap expedient tall; tots els beneficiaris han obtingut el 100% de l’ajut que els hi pertoca d’acord a les 
puntuacions.  
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Gràfic 1. Sol·licituds presentades en aquest 2021 i projectes executats 

 

                          

Gràfic 2. Percentatge de sol·licituds subvencionades dins les elegides en el 2021. 

 

De les actuacions elegides, la inversió dels projectes és de 862.720,13 € i la subvenció permet satisfer 
quasi el 49,13 % d’aquesta. 
 

5.2 Grau d’execució de les subvencions 
A continuació s’analitzen i valoren sols els 27 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 27 projectes amb dotació pressupostària. 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 27 projectes tots s’han subvencionat en acord a la seva puntuació. Aquest any, degut a les 
renúncies a finals d’any no hi ha hagut cap expedient tall. El sumatori dels ajuts dels 27 projectes és 
inferior a la dotació pressupostària de 500.000€, específicament 423.881,22€.  

Si analitzem les 27 actuacions, 22 s’han realitzat totalment amb o sense variació, és a dir, el 83,3%. 
D’aquestes 22 actuacions, 14 s’han realitzat completament i sense variació i 8 totalment amb variació 
de la concessió. Finalment, sols 5 actuacions que representen el 16,67% del total s’han realitzat 
parcialment o amb variacions de la concessió.  

Partint d’una subvenció atorgada de 423.881,22€ per aquest 2021, s’ha acabat justificant 356.415,34€, 
per tant, el percentatge d’execució del pressupost atorgat ha estat del 84,08%  
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ANY 2021 Nº Quantitat € 

Projectes subvencionats inicialment 31 500.000 € 

Projectes subvencionats finalment  27 423.881,22 € 

Projectes executats parcialment o amb variació respecte 
de la concessió 

5 17.917,13 € 

Projectes totalment executats  i amb variació respecte de 
la concessió 

8 193.821,83 € 

Projectes executats totalment i sense variació amb la 
concessió 

14 144.676,38 € 

Import subvencionat final 

 

423.881,22 € 
 

Import justificat 

 

356.415,34 € 

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

 84,08% 

 

 

Gràfic 3: Percentatge de les actuacions executades respecte les subvencionades en el 2021 
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5.3 Tipologia dels beneficiaris 

Sector 

A parit d’ara s’analitzen els perfils dels beneficiaris dels 27 projectes executats, és a dir els elegits i 
subvencionats després de les renúncies. Un any més la majoria dels beneficiaris són del sector 
privat, que concentra el 81,48% dels beneficiaris (22 beneficiaris), relativament major que en edicions 
anteriors. En aquest cas, més de la meitat són autònoms constituïts per un sol empresari, l’altra 
meitat son petites empreses (SL) i una mitjana empresa (SA). El perfil dels participants beneficiats, 
segueix sent majoritàriament relacionat amb el sector pesquer i aqüícola privat, tant en producció, 
distribució, transport i/o comercialització. La resta de beneficiats tenen un perfil bastant divers, des 
del sector turístic, restauració, comunicació, allotjament i salvament marí. Cal destacar, que fins ara 
no hi havia hagut gaire iniciatives que promoguessin la comunicació i difusió del territori a nivell 
telemàtic o publicitari com aquest any, fet que mostra una modernització en el territori positiva. 

 

       

Gràfic 4 i 5: Perfils dels sol·licitants subvencionats en el 2021 (esquerra) i detall del sector privat (dreta) 

 

El segon sector amb representació és el pesquer amb un 11%, format per 3 projectes de Confraries de 
Pescadors (Confraria de Pescadors de Sant Joan Deltebre i 2 projectes de la Confraria de Pescadors de 
Sant Pere de Tortosa – Sant Carles de la Ràpita). Hi ha 2 subvencionats del sector públic amb un 7% 
(Ajuntament de l’Ampolla i Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja). Finalment, aquest any no hi ha cap 
representant del sector social. 

 

Socis del GALP 

D’aquests 27 sol·licitants, n’hi ha 5 que són socis del GALP i representen el 18,5%: 

- Confraria de Pescadors de Sant Joan Deltebre. 

- Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa – Sant Carles de la Ràpita , amb dos 
projectes.  

- Ajuntament de l’Ampolla. 

- Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja. 

La resta que correspon al sector privat no són socis del GALP (22 projectes, que és el 81%): 
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Gràfic 6: Percentatge de socis del GALP dels subvencionats en el 2021 

 

Gènere i edat 

En relació al sexe i edat dels beneficiaris, no es recullen dades de forma complerta per diversos 
motius (lògicament quan no es tracta d’un beneficiari únic així com per altres motius dels quals no es 
té coneixement). Gran part de les fitxes dels beneficiaris no recullen la informació dels indicadors de 
sexe i edat. 

Tenint en compte aquesta limitació, les diferències de gènere dels sol·licitants dels projectes són molt 
acusades i la presència de la dona és minoritària, de forma que aquest any tan sols hi ha una 
beneficiària del gènere femení que representa el 4% del total, mentre que l’any passat el gènere 
femení representava un 22%.  

En referència a l’edat dels promotors dels projectes subvencionats, si bé manca conèixer l’edat en un 
70% dels beneficiaris, la majoria dels quals es tenen dades són joves, que és una lectura molt positiva 
de relleu generacional en el territori. Hi ha 5 beneficiaris menors de 45 anys i 3 majors.  

 

 

         
Gràfic 7 i 8: Percentatge de gènere dels beneficiats i edats en el 2021 
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5.4 Tipus d’actuacions 
L’enorme majoria de sol·licitants beneficiats tenen un perfil privat i pesquer. Per tant, de 27 
projectes, 25 són de tipus productiu; i només 2 pertanyen a no productiu, ambdós realitzats per 
Ajuntaments, com a sector públic   

 

 
Gràfic 9: Percentatge de projectes productius i no productius del 2021 

 

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. 
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Gràfic 10: Tipologia de les actuacions 2021 

 

5.5 Distribució territorial:  

El municipi que presenta un major dinamisme és Sant Carles de la Ràpita, que inclou més de la 
meitat de les actuacions, específicament 15 de 27, respecte a la resta de municipis.  

La resta de municipis són Deltebre i l’Ametlla de Mar, seguit de l’Ampolla, Amposta i Sant Jaume 
d’Enveja. Aquest any no hi ha cap projecte vinculat al municipi de d’Alcanar. A continuació es mostren 

els resultats de la distribució per localitats: 
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Gràfic 11: Àmbit territorial de les accions elegides i subvencionades 2021 

 

5.6 Distribució pressupostària: 

Recordar que de la partida inicial de 500.000€, després de les renúncies, queda un 76% del pressupost 
que ha permès subvencionar 27 projectes. La major part de sol·licitants requereixen unes subvencions 
de baix a mig costos, entre els pocs milers d’euros fins a màxim 20.000€. Específicament el grup de 
projectes amb major import subvencionat és entre 10.000 i 20.000€, seguit dels de baix cost entre 
5.000-10.000€ i finalment els de menor cost inferior als 5.000€. Únicament hi ha un projecte en el 
qual s’ha finançat un import superior als 50.000€ (i inferior als 100.000€). Per tant, la subvenció anual 
ha permès arribar a molts projectes, en comptes de concentrar-se en uns pocs.  

 

 
Gràfic 12: Import subvencionat per projecte elegit en el 2021 

 

A més, degut a les renúncies, no s’ha assolit el repartiment total dels 500.000€, i per tant, no hi ha 
cap projecte que sigui la subvenció tall. 
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5.7 Distribució pressupostària per sectors 

A continuació es mostren els sectors sol·licitants i el valor de subvenció atorgada a cada un d’ells, i el 
percentatge total de la partida del 2021: 

 

 
Gràfic 13: Import de subvenció segons sector 

 

Un any més el sector privat és el que recull una major representació dels 423.881,22 € de subvenció, 
un total de 22 subvencions a destinataris privats. Aquestes subvencions són petites i mitjanes.  

El sector pesquer, amb tres projectes recull un menor percentatge del total de la subvenció 4%. Les 
entitats públiques, amb 2 projectes, s’emporten un 15% del total.  

 

 

Gràfic 14: Percentatge de subvenció per sector en el 2021 
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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.  

Així doncs, la gran majoria de beneficiaris, concretament el 78% del total de 27 projectes, reben una 
participació financera inferior al 50%, entre el 35% i 49%. 

Només 5 entitats amb 6 projectes, tenen un finançament superior: 

- Un projecte d’un promotor privat té el finançament del 50% per una iniciativa de muntar 
un nou negoci. 

- Els 3 projectes de les dues confraries de pescadors es situen entre el 70-79%. 
- 1 projecte, l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja en la instal·lació d’un pantalà flotant 

amb una passarel·la d’accés articulada, amb un 80%. 
- 1 projecte, l’Ajuntament de l’Ampolla amb el projecte “Congrés de cuina, gastronomia i 

cultura Mediterrània”, amb un finançament del 90%. 

 

 
Gràfic 15: 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, 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): 

21
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1 1
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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  

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

EDLP 1.1. Nombre de negocis creats 4  

EDLP 1.2. Projectes de cooperació empresarials generats 3  

1.3. Nombre d’empreses locals vinculades al sector del mar a les quals s’ha assessorat 12  

1.4. Nombre d’empreses locals que han augmentat el volum de negoci 10  

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

EDLP 2.1. Nombre d’empreses que han apostat per la internacionalització 2   

2.2. Nombre de nous mercats als quals han accedit els productes locals 3  

2.3. Nombre de nous productes vinculats al mar desenvolupats 6  

2.4. Nombre de campanyes de divulgació dels productes locals desenvolupades 9  

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 4   

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

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

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

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

 

EDLP 4.1. Nombre d’activitats productives desenvolupades per combatre el canvi climàtic 4   

EDLP 4.2. Nombre d’accions no productives desenvolupades per combatre el canvi climàtic 2   

4.3. Nombre d’actuacions de protecció del medi ambient i la natura 5   

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

 

EDLP 5.1. Nombre d’empreses que han passat de pares a fills 1   

EDLP 5.2. Nombre de bens recuperats i/o restaurats segons la tipologia 3   

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

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: Impuls de les comunitats locals en el desenvolupament local  
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EDLP 6.1. Nombre d’espais de participació desenvolupats 0   

6.2. Nombre d’activitats de participació 1  

6.3. Nombre de projectes de cooperació 2  

  

D’aquests resultats es desprèn amb les actuacions executades aquest any s’han assolit els valors 
objectiu establerts per a 9 dels 13 indicadors definits a l’EDLP. Pel que fa als indicadors afegits en el 
marc del procés de seguiment i avaluació, mostren una tendència positiva, tant en qualitat com en 
quantitat. 

En aquest 2021 destaquen les empreses que s’han deixat assessorar i les que han incrementat la seva 
productivitat. També cal fer èmfasi a  molts objectius assolits relacionats amb el patrimoni cultural 
com el relleu generacional, recuperació de béns i de patrimoni. 
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6. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE 

6.1. Valoració 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 la sessió participativa, 16 beneficiaris van donar la seva opinió sobre el grau d’assoliment dels 
objectius en aquest any. La sensació general és molt positiva, ja que cap persona va donar una opinió 
negativa, sinó entre regular (19%) i la resta de bona a molt bona. Transformant les dades a un resultat 
numèric en una escala del 1 (mínim) al 5 (màxim), el grau de satisfacció de l’assoliment és de 4,25. 

 

 

 

 

 

 

Es va demanar als beneficiaris quins han estat els impediments per assolir els objectius en aquest 
2021. Les tendències principals en les quals coincideixen varis usuaris són: 

- La pandèmia (tot i que ha afectat a menys usuaris que l’any passat). 

- Una altra gran part coincideixen amb problemes financers per tal de dur a terme les 
accions. 

- Un altre grup coincideix que no han tingut impediments i el procés ha anat molt correcte. 

- Una confraria comparteix que el problema és de base i d’estructura ja que treballen en 
condicions de temporalitat. 

- Finalment, cal destacar que alguns beneficiaris comparteixen les dificultats en accedir als 
ajuts per temes burocràtics. 

 

Cal recordar, que aquest és el primer any que es realitzen les sol·licituds a nivell telemàtic. Ha 
repercutit en una sofisticació en el sistema, i per tant, la major part dels beneficiaris han hagut 
d’accedir a gestors per tal de poder sol·licitar les ajudes.  

En relació al grau d’assoliment dels objectius s’obtenen els resultats a partir de la valoració dels 
objectius i no de la sessió participativa. El grau d’adequació és el resultat de l’ajustament entre el % 
del pressupost esperat per cada objectiu a l’EDLP, i el % de pressupost executat aquest 2021, essent 
major quan més proper és el % executat al previst al pressupost, i podent desviar-se tant de forma 
positiva (per sobrefinançament a un dels objectius) com de forma negativa (per infrafinançament de 
l’objectiu). A continuació s’analitzen els 6 objectius: 

1. OE1. Creació de noves oportunitats vinculades al sector del mar. Té un grau d’adequació 
perfecte, ja que la EDLP marcava un 19% i s’ajusta en un 21%.  

2. OE2. Augment del valor afegit del producte del mar. La EDLP pronosticava un 27% del 
pressupost i aquest any s’ha invertit un 17%, el que significa un ajustament correcte per 
aquestes accions. 

3. OE3. Diversificació de l’activitat econòmica de la zona. Aquest objectiu és un dels dos que 
mostra un menor grau d’adequació ja que quasi duplica el pressupost esperat (27%) respecte 
l’actual (46%). 

 

4,25 

1             5 
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4. OE4. Protecció del patrimoni medi ambiental incloent la mitigació al canvi climàtic. En el 
2017 es va preveure un pressupost al voltant del 9% i aquest any el sobrepassa en un 13%, 
tenint un grau d’adequació mig. 

5. OE5. Foment de la cohesió social i protecció /recuperació del patrimoni cultural de la zona, 
La EDLP preveu una inversió d’un 13% i aquest any representa un 3%. El grau d’adequació és 
baix. De totes maneres és un objectiu que ja fa anys que es va excedir i per tant, per 
compensar, és correcte que aquest any sigui molt inferior. 

6. OE6. Impuls de les comunitats locals en el desenvolupament local. Finalment per aquest 
objectiu es volia destinar un 5% del pressupost i aquest any no hi ha hagut accions 
relacionades, tenint un nivell nul d’adequació. 

  

 
 

Gràfic 16. Grau d’assoliment dels objectius en el 2021 

6.2 Grau de incidència de les actuacions 

Totes les valoracions d’aquest 2021 s’han realitzat telemàticament mitjançant goole forms.  

El grau d’incidència de les actuacions sobre el valor afegit mostra un grau de satisfacció màxim en els 
beneficiaris. Un total de 16 beneficiaris han respost positivament en aquest valor, és a dir, el 100%. 

 

 

 

 

 

En general, tot indica que les actuacions realitzades, son majoritàriament les esperades, i per tant la 
incidència en el territori és notable. En global, hi ha una valoració positiva i es parla de creixement 
constant i progressiu.  
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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 2021 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.  

 
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 2021 
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 

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

1 

1.3 Un sector pesquer competitiu i 
compromès amb una gestió bio-

econòmica 

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

2 

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  5 

1.6 Unes activitats marítim creatives i 
esportives de baix impacte ambiental que 
dinamitzen l’economia 

29. Dinamització de la nàutica d’esbarjo  
minimitzant-ne l’impacte  5 
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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 figura. 
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7.2 Resultats de l’avaluació per objectius 
En aquest 2021, igual que en el 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 són 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. 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 27 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’ajut. 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. 

EXEMPLE DE VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS PER OBJECTIUS: 

 

 

Objectius Valoració % valoració  Nombre d’ 
actuacions 

% pressupost  

Objectiu 4: 

Activitats en parcs naturals i/o espais 
protegits  

Accions que difonguin riquesa natural i 
paisatgística del mar 

22 

 

18 

44 

 

36 

0,44 

 

0,36 

16.673,32 € 

 

13.641,81 € 

Objectiu 5: 

Inversions de recuperació/conservació 
del patrimoni cultural de la zona 

10 20 0,20 7.578,79 € 

TOTAL 50 100 1 37.893,92€ 
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Objectiu estratègic Objectiu específic Nº actuacions % actuacions 
i pressupost 

Pressupost % Pressupost 

1. Creació de noves oportunitats 
vinculades al sector del mar 

1.1 Creació de noves empreses 0,33 1,23 5.943,94 € 1,40% 

1.1 Modernització d'existents 2,76 10,23 33.875,99 € 7,99% 

1.2 Increment activitat 
productiva del mar 

1,94 7,17 11.597,52 € 2,74% 

1.3 Innovació 0,70 2,61 37.047,18 € 8,74% 

1.4 Formació  0,00 0,00 0,00 € 0 % 

1.5 Projectes de cooperació 
empresarial 

0,00 0,00 0,00 € 0 % 

1.6 Connexió sector 
pesquer/aqüícola investigació 

0,00 0,00 0,00 € 0 % 

TOTAL O1 

 

5,74 21,25 88.464,64 € 20,87% 

2. Augment del valor afegit del 
producte del mar 

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

2.2 Millora 
qualitat/conservació/presentació 

4,02 14,90 54.763,66 € 12,92% 

2.3 Campanya de divulgació 
producte local 

0,59 2,18 1.851,91 € 0,44% 

2.4 Comercialització de producte 
local 

1,45 5,38 15.718,72 € 3,71% 

TOTAL O2 

 

6,06 22,46 72.334,29 € 17,06% 
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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% 

3.2 Inversions i/o accions turisme 
pesquer 0,00 0,00 0,00 € 

 
0% 

3.3 Inversions consolidar trets del 
territori diferenciats 

4,10 15,17 46.582,54 € 10,99% 

3.4 Iniciatives emprenedores 
5,98 22,16 114.731,41 € 30,21% 

3.5 Manteniment pesca artesana 
2,61 9,66 33.836,06 € 4,84% 

TOTAL O3 
 

12,69 47,00 195.150,00 € 46,04% 

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

4.1 Accions de neteja i/o 
manteniment 

0,51 1,89 2.957,37 € 0,70% 

4.2 Millores repercussió positiva m. 
amb 

0,32 1,18 8.642,87 € 2,04% 

4.3 Activitats en parcs naturals i/o 
espais protegits 

0,91 3,36 29.349,54 € 6,92% 

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 

0,36 1,33 13.641,81 € 3,22% 

TOTAL O4 
 

2,10 7,77 54.591,59 € 12,88% 
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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 0,41 1,53 13.340,70 € 3,15% 

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

 
0 % 

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

0 % 
5.4 Impulsar el relleu generacional aqüícola i 

pesquer 
0,00 0,00 0,00 € 

 
0 % 

TOTAL O5  0,41 1,53 13.340,70 € 3,15% 

 6.Impuls comunitats 
locals  

6.1 Governança dels recursos pesquers i 
marítims locals 

0,00 0,00 0,00 €  
0% 

TOTAL O6  0,00 0,00 0,00€ 0% 
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Resumint, la distribució del pressupost subvencionat l’any 2021 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 

5,74 21,25 88.464,64 € 20,87% 

2. Augment del valor afegit del producte del 
mar 

6,06 22,46 72.334,29 € 17,06% 

3. Diversificació de l’activitat econòmica de la 
zona 

12,69 47,00 195.150,00 € 46,04% 

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

2,10 7,77 54.591,59 € 12,88% 

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

0,41 1,53 13.340,70 € 3,15% 

 6.Impuls comunitats locals  0,00 0,00 0,00 € 0 % 

TOTAL 27,00 100,00 423.881,22 € 100 % 

 

En les taules anteriors es veu el nombre d’actuacions, el percentatge sobre el total, el pressupost i el 
percentatge de cada pressupost sobre els objectius estratègics i específics, basat en la metodologia de 
les fitxes de valoració per puntuacions del 2021. 

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 a la tipologia de beneficiaris.  
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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 
total 

1. Creació de 
noves 
oportunitats 
vinculades al 
sector del mar 

1.1 Creació de noves empreses 0,33 
1,23% 

5.943,94 € 
1,40% 

1.1 Modernització d'existents 2,76 10,23% 33.876 € 7,99% 

1.2 Increment activitat 
productiva del mar 

1,94 
7,17% 

11.598 € 
2,74% 

1.3 Innovació 0,70 2,61% 37.047 € 8,74% 

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 5,74 21,25% 88.464,64 € 20,87% 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 470.196€ 18,7% 

 

La major part de les actuacions coincideixen que incorporen modernització a activitats existents en 
el sector i/o han innovat en el sector. De totes maneres només hi ha una actuació que és una creació 
de nova empresa de turisme actiu; aquesta actuació també complementa altres objectius com els 
trets diferenciats en el territori i iniciativa emprenedora. 

Comptant tots els objectius específics, representen el 21,25% de les actuacions i el 20,87% del 
pressupost, el qual està equilibrat, i molt equilibrat també en relació al previst al pressupost 
inicial de la EDLP 2017-23.  

 D’un total de 6 objectius específics se’n compleixen 4. El que té un major pes d’actuacions és la 
modernització i l’increment de l’activitat productiva del mar. En els últims anys, hi ha hagut una 
presència molt baixa o nul·la en projectes que impliquin formació en el sector, cooperació i connexió 
en el món pesquer amb la investigació. Per tant, cara al futur convindria apostar per aquests 
aspectes. 
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Detall de les actuacions executades 

 

Objectiu 
específic 

Nom 
sol·licitant 

Nom del 
projecte 

Subvenció   
Import 
executat 

Import 
total  

Proporció 
de 
l’actuació 
per 
objectiu 
específic 

Pressupost 
específic 
€ 

1.1 Creació 
de noves 
empreses 

Albert 
Bertomeu 

Creació nova 
empresa turisme 
actiu 

17.831,83 
€ 0,30% 5.944 € 4.914,37 

€ 

1.1 
Modernització 

d'existents 

Confraria 
Sant Joan 
Deltebre 

Màquina gel  7.509,65 € 0,20% 1.229 € 7.509,65 
€ 

La MardeFoc Adequació espai 
restaurant 

12.233,83 
€ 

0,20% 2.117 € 12.233,83 
€ 

Peixos 
Claudio 

Instal·la plaques 
solars 5.800,99 € 0,20% 1.024 € 5.800,99 

€ 

Explotacions 
marines 
Fangar 

Construcció 
plataforma 
activitat 
aqüícola 

25.042,80 
€ 0,20% 4.600 € 

25.042,80 
€ 

Pau Queral Embarcació 
aqüícola 

11.390,40 
€ 

0,20% 2.092 € 11.390,40 
€ 

Jose Juan 
Sorribes 

Desgranar el 
musclo de la 
corda 

6.960 € 0,20% 1.305 € 3.360 € 

Confraria 
St. Pere 
Tortosa 

Confecció 
artesanal de 
gànguils i vivers 
d'anguila 

5.734,23 0,20% 1.075 € 5.664,53 

Confraria 
St. Pere 
Tortosa 

Millores en la 
seguretat per 
medi ambient i 
pels temporals. 

3.946,94 € 0,20% 740 € 
1.331,36 

€ 

Jose Juan 
Borràs 

Congelador, 
etiquetadora i 
envasadora 

7.659,52 € 0,20% 1.436 € 
7.659,52 

€ 
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Firofranc 

Ampliar la 
capacitat de 
distribució de 
productes 

19.670,08 
€ 0,20% 3.848 € 890,08 € 

Peixos 
Claudio 

Adquisició 
vehicle 
comercialitzador 

18.522,72 0,20% 2.977 € 18.522,72 

Calafat 
Adquisició 
barques lloguer 
sense títol 

12.867,46 
€ 

0,20% 2.106 € 12.867,46 
€ 

Mariscos 
Varadero 

Noves 
instal·lacions 
per 
emmagatzemar 
peix i 
transportar-lo 

15.517,93 
€ 

0,20% 2.686 € 6.137,10 
€ 

Jose Luis 
Martí 

Camió isotèrmic 
per millorar el 
transport de 
musclos i ostres 

17.641,44 
€ 

0,20% 3.873 € 17.641,44 
€ 

Jose Juan 
Sorribes 

Adquisició de 
vehicle en 
carrosseria 
isotèrmica i 
fresc 

12.612,50 
€ 0,20% 2.769 € 12.612,50 

€ 

1.2 
Increment 
activitat 

productiva 
del mar 

Confraria 
Sant Joan 
Deltebre 

Màquina gel 7.509,65 € 0,40% 3.277 € 7.509,65 
€ 

Jose Juan 
Sorribes  

Desgranar el 
musclo de la 
corda 

6.960 € 0,50% 3.480 € 3.360 € 

Confraria 
St. Pere 
Tortosa 

Confecció 
artesanal de 
gànguils i vivers 
d'anguila 

5.734,23 0,50% 2.867 € 5.664,53 

Confraria 
St. Pere 
Tortosa 

Millores en la 
seguretat per 
medi ambient i 
pels temporals. 

3.946,94 € 0,50% 1.973 € 2.615,58 
€ 

1.3 Innovació Peixos 
Claudio 

Instal·la plaques 
solars 

18.522,72 
€ 0,30% 1.820 € 18.522,72 

€ 

 Nàutica 
Alfacs 

Modernització 
instal·lacions de 
salvament 
marítim pesquer 

90.269,87 
€ 0,40% 35.227 € 

84.536,58 
€ 

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

S’han subvencionat un import de 88.465 € en l’objectiu 1. L’import mitjà de les subvencions 
referents a aquest objectiu és de 4.021 €. La major part de les actuacions que tenen relació amb 
aquest objectiu estan relacionades amb la modernització, seguit de l’increment de l’activitat 
productiva del mar.  

Hi ha un total de 22 actuacions, que en les seves fitxes de puntuacions tenen relació amb algun 
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objectiu específic de crear noves oportunitats vinculades al mar.  

L’actuació que enguany ha obtingut una subvenció major (Modernització d’instal·lacions de 
salvament marítim pesquer, amb una subvenció total de 90.269,87 €) està relacionada parcialment 
amb aquest objectiu, amb un pressupost específic de subvenció per a aquest objectiu de 35.227€. 

 

Grau d’execució 

El grau d’execució de les actuacions associades a aquest objectiu és del 82,6%.  

El primer objectiu específic de creació d’empreses i modernització de les existents és la que té un 
menor percentatge d’execució 76,43% ja que també té un major nombre d’actuacions.  

L’objectiu específic 2 d’increment activitat productiva del mar s’ha executat en un 79%. 

Mentre que l’objectiu 3 d’innovar en el sector s’ha executat en un 94%. 

 

Indicadors 

 

Indicadors d’avaluació Valor objectiu 2017-2023 
Resultats segons 

enquesta 

EDLP 1.1. Nombre de 
negocis creats 1-2 4  

EDLP 1.2. Projectes de 
cooperació empresarials 
generats 

1 3  

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

- 12 

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

- 10 

 

En aquest 2021, s’han complert tots els indicadors EDLP vinculats a l’objectiu 1. I els indicadors 
afegits s’han complert molt positivament, tant qualitativament com en quantitat de projectes. 
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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 
total 

 

Augment 
del valor 
afegit del 
producte 
del mar 

2.1. Creació de marques de productes 
locals 

0,00 0,00 0,00 € 0,00% 

2.2. Millora en 
qualitat/conservació/presentació del 

producte 

4,02 14,90 54.763,66 € 12,92% 

2.3 Campanya de divulgació de 
productes locals 

0,59 2,18 1.851,91 € 0,44% 

2.4. Comercialització de nous 
productes i nous mercats 

1,45 5,38 15.718,72 € 3,71% 

TOTAL O2  6,06 22,46 72.334,29 € 17,06% 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 671.709€ 26,7% 

 

En el cas de l’objectiu 2, representa el 22,46% de les actuacions totals i el 17,06% del pressupost 
total. És un valor lleugerament menor al establert en l’EDLP (26,7%). 

La major part dels beneficiaris tenen un perfil autònom o de petita empresa vinculada en la 
producció, distribució o comercialització dels productes pesquers. Durant aquest 2021, s’ha invertit 
un 12,92% del total en millorar la qualitat/conservació del producte. És a dir, la major part 
d’actuacions es concentren en aquest objectiu específic. 

En aquest 2021, ha guanyat pes els projectes relacionats amb les campanyes de comercialització de 
productes locals, sobretot, en el sentit de la innovació en venta on-line. 

En general, però hi ha una tendència similar a l’objectiu 1, moltes actuacions, però unes quantitats 
baixes de finançament. 
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Detall de les actuacions executades 

 

Objectiu 
específic 

Nom 
sol·licitan
t 

Nom del 
projecte 

Subvenci
ó 

  
Import 
executat 

Import 
total  

Proporció 
de 
l’actuaci
ó per 
objectiu 
específic 

Pressupos
t específic 
€ 

2.2. Millora en 
qualitat/ 

conservació 
/presentació del 

producte 

Confraria 
Sant Joan 
Deltebre 

Màquina gel  7.509,65 € 0,40% 3.004 € 
7.509,65 

€ 

La 
MardeFoc 

Adequació 
espai 
restaurant 

12.233,83 
€ 0,40% 5.176 € 12.233,8

3 € 

Jose Juan 
Borràs 

Congelador, 
etiquetadora i 
envasadora 

7.659,52 € 0,50% 3.511 € 7.659,52 
€ 

Andreu 
Reverte 
Rosales 

Canvi cuina, 
congelador i 
màquina buit 

3.831,42 € 0,50% 1.793 € 3.831,42 
€ 

Freddy 
Arbo 

Innovació i 
millora negoci 
de restauració 

10.069,78 
€ 

0,50% 4.714 € 9.613,52 
€ 

Firofranc 

Ampliar la 
capacitat de 
distribució de 

productes 

19.670,08 
€ 

0,50% 9.407 € 890,08 € 

Peixos 
Claudio 

Instal·la 
plaques solars 

5.800,99 € 0,40% 7.277 € 5.800,99 
€ 

Peixos 
Guzman 

Creació d'una 
pàgina web per 
a la venda on-
line de peix 

fresc i marisc 

26.028,48 
€ 

0,50% 13.317 € 21.694,0
8 € 

Mariscos 
Varadero 

Noves 
instal·lacions 

per 
emmagatzema

r peix i 
transportar-lo 

15.517,93 
€ 0,40% 6.565 € 

6.137,10 
€ 
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2.3 Campanya 
de divulgació de 
productes locals 

Sergio 
Piñol 

Edició llibres 
cuina receptes 

tradicional 
3.148,25 € 0,60% 1.852 € 

2.413,25 
€ 

2.4. 
Comercialitzaci

ó de nous 
productes i nous 

mercats 

Maria 
Lurdes 
Nuñez 

Lloguer i rutes 
guiades amb 
paddel surf 

1.710,85 € 0,30% 462 € 1.710,85 
€ 

Jose Juan 
Borràs 

Congelador, 
etiquetadora i 

envasadora 
7.659,52 € 0,40% 2.713 € 7.659,52 

€ 

Jose Luis 
Martí 

Camió 
isotèrmic per 

millorar el 
transport de 

musclos i 
ostres 

17.641,44 
€ 

0,40% 7.315 € 17.641,4
4 € 

Jose Juan 
Sorribes  

Adquisició de 
vehicle en 
carrosseria 
isotèrmica i 

fresc 

12.612,50 
€ 0,40% 5.230 € 

12.612,5
0 € 

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

S’han subvencionat un total de 72.334 € en l’objectiu 2. L’import mitjà de les subvencions referents 
a aquest objectiu és de 5.167€. Aquest objectiu té menor representativitat d’actuacions, però, en 
general fan referència a actuacions que requereixen un cost més elevat o moltes actuacions en el 
sector privat que contemplen un finançament inferior al 49%. 

Grau d’execució 

El grau d’execució de les actuacions associades a aquest objectiu és del 77,7%, més baix que per a la 
resta d’objectius.  

Les actuacions en referència a l’objectiu específic 2.2 de la millora de la qualitat tenen el grau 
d’execució més baix de tots els objectius en un 69%, degut principalment al fet que una de les 
actuacions relacionades parcialment amb aquest objectiu i amb un import considerable ha tingut un 
grau d’execució molt baix, de tan sols un 5% (el projecte d’ampliar la capacitat de distribució de 
productes de Firofranch, S.L.). 

L’objectiu específic 2.3 de campanya de divulgació de productes locals, amb una única actuació 
relacionada, té un grau d’execució del 76%. 

Mentre que l’objectiu 2.4 de comercialització de nous productes tenim menys actuacions 
relacionades, l’execució és del 100%. 
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Indicadors 

 

Indicadors d’avaluació 
Valor objectiu 
2017-2023 

Resultats 
segons 
enquesta 

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

1 2  

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

- 3 

2.3. Nombre de nous productes vinculats 
al mar desenvolupats - 6 

2.4. Nombre de campanyes de divulgació 
dels productes locals desenvolupades - 9 

En aquest 2021, s’han complert tots els indicadors EDLP vinculats a l’objectiu 2. Seguint la tendència 
de l’objectiu s’han complert tots i a més en quantitats molt majors a les esperades. 
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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 
total 

OE 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 

0,00 0,00 0,00 € 0,00% 

3.3. Inversions que consolidin uns 
trets del territori 
diferenciats 

4,10 15,17 46.582,54 € 10,99% 

3.4. Iniciatives emprenedores 
relacionades amb el mar i 
activitats auxiliars 

5,98 22,16 114.731,41 € 30,21% 

 
3.5. Manteniment de l’activitat 

vinculada al mar 
(especialment la pesca 
artesanal) 

2,61 9,66 33.836,06 € 4,84% 

TOTAL O3 
 12,69 47,00 195.150,00 € 46,04% 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 671.709 26,7% 

 

Aquest objectiu és el què ha centrat no només més accions (prop de la meitat 47%); sinó que també 
quasi la meitat del pressupost total en un 46,04%, ja que moltes de les actuacions en acord a les 
fitxes de puntuacions tenen una relació elevada amb iniciatives emprenedores. Això vol dir que els 
beneficiaris del 2021 s’han centrat en el seu projecte a diversificar l’activitat i sobretot consolidar 
trets diferencials en el territori o projectes emprenedors.  

Aquest any s’ha doblat l’objectiu inicial del 26,7% de dotació pressupostària establert en l’EDLP pel 
període 2017-23.  

No obstant, és un objectiu ben equilibrat entre el nombre d’actuacions i el repartiment econòmic 
d’aquestes. 

S’han assolit 3 de 5 objectius específics, i fer èmfasi en especial, a l’objectiu 3.5 relacionat a la 
pesca artesanal on el 10% d’actuacions hi tenen relació. En aquest 2021, la major part d’actuacions 
com es veurà a continuació són molt diverses, des de l’emprenedoria de comercialització i 
restauració del sector pesquer, com la comunicació fins a una sèrie d’activitats diverses que 
comprenen el turisme actiu, allotjament, restauració i nàutica.  
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Detall de les actuacions executades 

 

Objecti
u 
específi
c 

Nom sol·licitant 
Nom del 
projecte 

Subvenció   
Import 
executa
t 

Import total  

Proporci
ó de 
l’actuaci
ó per 
objectiu 
específic 

Pressupos
t 
específic 
€ 

3.3. Inversions 
que consolidin 
uns trets del 

territori 
diferenciats 

Albert 
Bertomeu 

Creació nova 
empresa 
turisme actiu 

17.831,8
3 € 0,30% 5.427 € 

4.914,37 
€ 

Maria 
Lurdes 
Nuñez 

Lloguer i 
rutes guiades 
amb paddel 

surf 

1.710,85 
€ 0,30% 570 € 

1.710,85 
€ 

La 
MardeFoc 

Adequació 
espai 
restaurant 

12.233,8
3 € 

0,40% 4.941 € 12.233,8
3 € 

Sergio Piñol 

Edició llibres 
cuina 

receptes 
tradicional 

3.148,25 
€ 0,40% 1.296 € 

5.800,99 
€ 

Josep Juan 
Segarra Pàgina web 830,40 € 0,50% 379 € 830,40 € 

Otium Real 
State 

Marca lloguer 
vacacional 

7.022,40 
€ 0,50% 3.206 € 

7.022,40 
€ 

Pere 
Santiago 
Martínez 

Centre 
multiactivitat 
i gastronomia 

15.052,5
3 € 0,50% 6.872 € 12.743,0

5 € 

Calafat 

Adquisició 
barques 
lloguer sense 
títol 

12.867,4
6 € 0,40% 4.913 € 12.867,4

6 € 

Peixos 
Guzman 

Creació d'una 
pàgina web 

per a la 
venda on-line 
de peix fresc 

i marisc 

26.028,4
8 € 0,50% 12.712 € 21.694,0

8 € 
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Mariscos 
Varadero 

Noves 
instal·lacions 
per 
emmagatzem
ar peix i 
transportar-lo 

15.517,9
3 € 0,40% 6.267 € 6.137,10 

€ 

3.4. Iniciatives 
emprenedores 
relacionades 
amb el mar i 

activitats 
auxiliars 

Albert 
Bertomeu 

Creació nova 
empresa 
turisme actiu 

17.831,8
3 € 0,40% 6.461 € 

4.914,37 
€ 

Maria 
Lurdes 
Nuñez 

Lloguer i 
rutes guiades 
amb paddel 

surf 

1.710,85 
€ 

0,40% 679 € 1.710,85 
€ 

Exploracion
s marines 
Fangar 

Construcció 
plataforma 
activitat 
aqüícola  

25.042,8
0 € 0,50% 12.777 € 

25.042,8
0 € 

Pau Queral Embarcació 
aqüícola 

11.390,4
0 € 0,50% 5.811 € 11.390,4

0 € 

Andreu 
Reverte 

Canvi cuina, 
congelador i 
màquina buit 

3.831,42 
€ 

0,50% 2.038 € 3.831,42 
€ 

Freddy 
Arbo 

Innovació i 
millora negoci 

de 
restauració 

10.069,7
8 € 0,50% 5.356 € 9.613,52 

€ 

Peixos 
Claudio 

Instal·la 
plaques solars 

5.800,99 
€ 

0,40% 8.269 € 5.800,99 
€ 

Josep Juan 
Segarra Pàgina web 830,40 € 0,50% 451 € 830,40 € 

Otium Real 
State 

Marca lloguer 
vacacional 

7.022,40 
€ 0,50% 3.817 € 

7.022,40 
€ 

Pere 
Santiago 
Martínez 

Centre 
multiactivitat 
i gastronomia 

15.052,5
3 € 0,50% 8.181 € 

12.743,0
5 € 

Calafat 

Adquisició 
barques 
lloguer sense 
títol 

12.867,4
6 € 0,50% 5.849 € 

12.867,4
6 € 

Nàutica 
Alfacs 

Modernització 
instal·lacions 
de salvament 
marítim 
pesquer 

90.269,8
7 € 

0,60% 55.043 € 84.536,5
8 € 

Explotacion
s marines 
Fangar 

Construcció 
plataforma 
activitat 
aqüícola 

25.042,8
0 € 0,30% 7.666 € 

25.042,8
0 € 

Pau Queral 
Embarcació 
aqüícola 

11.390,4
0 € 0,30% 3.487 € 

11.390,4
0 € 

Jose Juan 
Sorribes 

Desgranar el 
musclo de la 
corda 

6.960 € 0,30% 2.175 € 3.360 € 
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3.5. 
Manteniment 
de l’activitat 
vinculada al 

mar 
(especialment 

la pesca 
artesanal) 

Confraria 
St. Pere 
Tortosa 

Confecció 
artesanal de 
gànguils i 
vivers 
d'anguila 

5.734,23 0,30% 1.792 € 5.664,53 

Confraria 
St. Pere 
Tortosa 

Millores en la 
seguretat per 
medi ambient 
i pels 
temporals. 

3.946,94 
€ 0,30% 1.233 € 

2.615,58 
€ 

Firofranc 

Ampliar la 
capacitat de 
distribució de 
productes 

19.670,0
8 € 0,30% 6.414 € 890,08 € 

Jose Luis 
Martí 

Camió 
isotèrmic per 
millorar el 
transport de 
musclos i 
ostres 

17.641,4
4 € 0,40% 6.454 € 

17.641,4
4 € 

Jose Juan 
Sorribes 

Adquisició de 
vehicle en 
carrosseria 
isotèrmica i 
fresc 

12.612,5
0 € 

4,00% 4.614 € 12.612,5
0 € 

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

L’import mitjà de les subvencions referents a aquest objectiu és de 6.505 €.  

L’actuació que enguany ha obtingut una subvenció major (Modernització d’instal·lacions de 
salvament marítim pesquer, amb una subvenció total de 90.269,87 €) està relacionada parcialment 
amb aquest objectiu, amb un pressupost específic de subvenció per a aquest objectiu de 55.043 €. 

 

Grau d’execució 

El grau d’execució de les actuacions relacionades amb aquest objectiu és del 82,8%. 

Les actuacions en referència a l’objectiu específic 3.3 tenen un grau d’execució del 77%. 

Mentre que l’objectiu 3.4 de iniciatives emprenedores és la que té un major percentatge d’execució 
del 97%. 

Finalment, l’objectiu 3.5 relacionat amb la pesca artesanal s’ha executat en un 66% degut a que una 
de les actuacions  relacionades parcialment amb aquest objectiu i amb un import considerable ha 
tingut un grau d’execució molt baix, de tan sols un 5% (el projecte d’ampliar la capacitat de 
distribució de productes de Firofranch, S.L.). 

 

Indicadors 
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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 4  

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

1 0  

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  

S’assoleix 1 dels 4 indicadors de la EDLP, aquest any hi ha una bona representativitat d’iniciatives 
que diversifiquen el territori. No hi ha cap iniciativa d’adaptació d’embarcacions, formació de guies 
pescadors o aqüícoles. 

 

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  

O4. Protecció del 
patrimoni 

mediambiental 
inclosa la 

mitigació del 
canvi climàtic 

4.1. Accions de neteja 
i/o manteniment 0,32 1,18 8.642,87 € 2,04% 

4.2. Millores en activitats 
productives amb 

repercussió positiva 
del medi ambient 

0,51 1,89 2.957,37 € 0,70% 

4.3. Activitats en parcs 
naturals i espais 

0,91 3,36 29.349,54 € 6,92% 
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protegits 
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 

0,36 1,33 13.641,81 € 3,22% 

TOTAL O4  2,10 7,77 54.591,59 € 12,88% 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 235.098 9,3% 

 

Aquest objectiu, juntament amb el següent, és majoritàriament representat per actuacions 
d’entitats públiques, en aquest cas els dos ajuntament i una iniciativa d’una empresa privada.  

Aquest objectiu, té el 7,77% de les actuacions, entre 2 i 4 vegades menys que els objectius anteriors. 
Tot i tenir un vaig percentatge d’actuacions, abasta un 12,88% de la subvenció total, lleugerament 
superior al previst a l’EDLP. 

S’han assolit 4 de 7 objectius específics en tant sols 3 projectes amb vàries actuacions en els 
objectius específics. 

 

Detall de les actuacions executades 

En aquest marc, hi ha 3 beneficiaris, dels quals, 2 son públics: Ajuntament d’Ampolla i Ajuntament 
de Sant Jaume d’Enveja: 

Objectiu 
específic 

Nom 
sol·licitant 

Nom del 
projecte 

Subvenció   
Import 
executat 

Import 
total  

Proporció 
de 
l’actuació 
per 
objectiu 
específic 

Pressupost 
específic 
€ 
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4.1. Accions de 
neteja i/o 
manteniment 

Ajuntament 
Sant Jaume 
d’Enveja 

Instal·lació 
d’un pantalà 
flotant amb 

una 
passarel·la 

d’accés 
articulada 

27.081,00 
€ 0,30% 8.643 € 

26.920,20 
€ 

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

Peixos 
Claudio 

Instal·lació 
plaques solars 

5.800,99 
€ 

0,50% 2.957 € 5.800,99 
€ 

4.3. Activitats 
en parcs 
naturals i 
espais protegits 

Ajuntament 
de 
l'Ampolla 

Congrés de 
cuina 

37.893,92 
€ 

0,40% 16.673 € 30.236,62 
€ 

Ajuntament 
Sant Jaume 
d’Enveja 

Instal·lació 
d’un pantalà 
flotant amb 

una 
passarel·la 

d’accés 
articulada 

27.081,00 
€ 

0,30% 12.676 € 26.920,20 
€ 

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

Ajuntament 
de 
l'Ampolla 

Congrés de 
cuina 

37.893,92 
€ 0,40% 13.642 € 

30.236,62 
€ 

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

En aquest objectiu s’han invertit 54.592€, essent una mitja de cada beneficiari per actuació de 
10.918 €; és a dir, de 2 a 3 vegades més que en els objectius anteriors ja que les dues actuacions dels 
ajuntaments reben subvencions més elevades.   

Grau d’execució 

El grau d’execució de les actuacions relacionades amb aquest objectiu és del 88,5%. 

Els objectius relacionats amb projectes no productius com el 4.1, 4.3 i 4.7 tenen uns graus 
d’execució superiors als 85%, ja que es basen en els dos beneficiaris públics que han executat entre 
el 80% i 99%. 

Mentre que l’objectiu 4.2 de millores en activitats productives amb repercussió positiva del medi 
ambient s’ha executat en un 100%. 
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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 2  

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

- 5 

 

En aquest 2021, s’assoleixen els indicadors relacionats amb l’estratègia i els addicionals.  

Hi ha una tendència d’activitats productives i no productives amb incidència positiva en el medi 
ambient. 

 

 

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 
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Objectiu estratègic Objectiu específic 
Nº 

actuacions 
% 

actuacions 
Pressupost % Pressupost  

OE 5:Foment de 
la cohesió social i 

protecció/ 
recuperació del 

patrimoni 
cultural de la 

zona 

5.1. Inversions de 
recuperació/conserv
ació del patrimoni 
cultural de la zona 

0,41 1,53 13.340,70 € 3,15% 

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 
pesquer/aqüícola 

0,00 0,00 0,00 € 0,00% 

5.4. Impulsar accions de 
relleu generacional 

en el sector 
pesquer/aqüícola 

0,00 0,00 0,00 € 0,00% 

TOTAL O5  0,41 1,53 13.340,70 € 3,15% 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 335.855 € 13,3% 

 

L’objectiu 5 té la representació de 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 1,53% del total d’accions, que sumen el 3,15% del pressupost 2021, 4 vegades per 
sota del marcat en l’EDLP. De totes maneres, com s’analitza en el següent apartat, és un objectiu 
que ja havia excedit el pressupost en edicions anteriors, fet pel qual la subvenció d’un nombre 
menor d’actuacions en l’edició d’enguany contribueix a equilibrar la seva repercussió acumulada en 
els anys d’aplicació de l’EDLP.   

Detall de les actuacions executades 

En aquest marc, hi ha 2 beneficiaris públics: Ajuntament d’Ampolla  i Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja: 

Objectiu 
específic 

Nom 
sol·licitant 

Nom del 
projecte 

Subvenció   
Import 
executat 

Import 
total  

Proporció 
de 
l’actuació 
per 
objectiu 
específic 

Pressupost 
específic 
€ 
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5.1. Inversions 
de 

recuperació/ 
conservació del 

patrimoni 
cultural de la 

zona 

Ajuntament 
de l'Ampolla 

Congrés de 
cuina 

37.893,92 
€ 0,20% 7.579 € 

30.236,62 
€ 

Ajuntament 
Sant Jaume 
d’Enveja 

Construcció 
pantalà 
flotant 

27.081,00 
€ 0,20% 5.762 € 

26.920,20 
€ 

 

 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

S’han executat un total de 13.340,70 € en l’objectiu 5 en dues actuacions, essent l’import mitjà de 
les actuacions referents a aquest 6.670€.  

 

Grau d’execució 

El grau d’execució de les actuacions relacionades amb aquest objectiu és del 88%, que és la mitjana 
del grau d’execució de les dues actuacions (80% i 99%). 

 

Indicadors 

 

Indicadors d’avaluació Valor objectiu 2017-2023 Resultats segons 
enquesta 

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

1-2 1  

EDLP 5.2. Nombre de bens 
recuperats i/o restaurats 1 3  

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

1 2  

En aquest 2021, la varietat i qualitat d’assoliments dels indicadors és molt positiva. Un cop més 
s’assoleixen els indicadors de l’estratègia i els afegits. Cal remarcar que son indicadors que a 
vegades costen de complir com el relleu generacional i la recuperació de béns patrimonials. 
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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 

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

6.1. Governança dels recursos 
pesquers i marítims locals 

0,0 0 % 0 € 0 % 

TOTAL O6 0,0 0 % 0 € 0 % 

Comparació amb pressupost EDLP 2017-23 134.342 5,3% 

 

Detall de les actuacions executades 

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

Tanmateix, les pròpies activitats i marc de funcionament del GALP han contribuït a la creació d’un 
marc de governança innovador que ha donat impuls a l’estratègia i en garanteix l’operativitat, 
mitjançant la creació d’espais de participació (el propi GALP) i la realització d’activitats de 
participació (1 activitat de participació realitzada en el marc del seguiment i avaluació de l’EDLP). 

Import mitjà de subvenció de l’objectiu 

No hi ha hagut cap projecte relacionat, l’import és 0€. 

Grau d’execució 

No es pot calcular per la manca de projectes que representen aquest objectiu. 

Indicadors 

És un objectiu que sols es va assolir en el 2020, i caldria en al següent edició posar-li més esforç ja 
que està 10 vegades per sota del previst. 

 

Indicadors d’avaluació Valor objectiu 2017-2023 Resultats segons 
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enquesta 

EDLP 6.1. Nombre 
d’espais de participació 
desenvolupats 

1 0  

6.2. Nombre d’activitats 
de participació - 11  

6.3. Nombre de projectes 
de cooperació 
desenvolupats 

- 0  

 

 1:  Es tracta de la sessió de participació desenvolupada en el marc del seguiment i avaluació de les 
activitats d’aquest any, que ha permès obtenir moltes dades dels beneficiaris i estan 

detallades en aquest informe. 

 

 

7.9 Resum de l’avaluació de les actuacions per objectius   

L’any 2021 la subvenció s’ha repartit bastant homogèniament en els 5 primers objectius. No s’ha 
assolit l’objectiu 6 de Governança, ja que és un dels més complexos a cobrir com ja havia passat en 
anys anteriors. 

Si analitzem la resta d’objectius, el primer i el segon s’ajusten a les previsions inicials fetes en el 
pressupost de l’EDLP per al 2017-2023. El tercer objectiu duplica les previsions de l’EDLP, fet que 
denota una gran importància de les actuacions de diversificació de l’activitat econòmica.  

L’objectiu 4, centrat en el medi natural i el medi ambient, tot i que s’excedeix lleugerament 
respecte les previsions de l’EDLP, serveix per compensar la mancança d’anys anteriors i així assolir 
l’objectiu inicial. 

Finalment, en el cas de l’objectiu 5, foment de la cohesió social i protecció /recuperació del 
patrimoni cultural de la zona, ja s’havia excedit el previst en el pressupost anteriorment i per tant, 
una baixa inversió aquest any en projectes orientats a aquest objectiu contribueix a equilibrar la seva 
contribució global.  

 

Objectius estratègics 

Pressupost EDLP   Convocatòria 2021 

€ % € % 

1. Creació de noves oportunitats 
vinculades al sector del mar 470.196,39 € 18,7% 88.464,64 € 20,87% 

2. Augment del valor afegit del 
producte del mar 671.709 € 26,7% 72.334,29 € 17,06% 

3. Diversificació de l’activitat 
econòmica de la zona 671.709 € 26,7% 195.150,00 € 46,04% 

4. Protecció del patrimoni 
mediambiental inclosa la mitigació 

235.098 € 9,3%  
54.591,59 € 12,88% 
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del canvi climàtic 

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

335.855 € 13,3% 13.340,70 € 3,15% 

 6.Impuls de les comunitats locals en 
el desenvolupament local 134.342 € 5,3% 0,00 € 0 % 

 

 

 
Gràfic 15: Distribució pressupostària en funció dels objectius en el 2021, respecte els acordats per tota 

l’estratègia 

 

7.10 Valoració acumulada de les subvencions des del 2017 fins al 2021 

L’anàlisi dels resultats en un any aïllat (2021) no permet tenir una visió global de l’evolució de 
l’estratègia. Per tant, a continuació es mostra el total destinat a cada objectiu en les edicions dels 
anys anteriors, el 2021, 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 Terres de l’Ebre, a l’any 2021, ha assolit molt satisfactòriament els objectius establerts per 
l’estratègia 2017-23. Com podem veure en el següent gràfic en les subvencions acumulades per 
objectius en els darrers anys, juntament amb aquest 2021 s’ha arribat a assolir els objectius inicials 
en: 

- Creació de noves oportunitats vinculades al sector del mar 

- Augment del valor afegit del producte del mar 

- Diversificar l’activitat econòmica de la zona 

- Protecció del patrimoni medi ambiental 

- Foment de la cohesió social i patrimoni cultural 

Finalment l’objectiu 6, és el més difícil d’assolir, ja que sols projectes no productius cobreixen les 
necessitats d’aquest, i només en el 2020 hi va haver representativitat.  
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Gràfic 16: Distribució del pressupost en € anual, acumulat i l’esperat per l’EDLP 2017-23 

 

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 €
2018-20 259.054,02 € 532.569,46 € 546.386,87 € 115.944,29 € 430.544,27 € 20.943,24 €
2021 €88.464,64 €72.334,29 €195.150,00 €54.591,59 €13.340,70 €0,00 
Acumulat 327.339,77 € 604.903,75 € 719.757,32 € 170.535,88 € 443.884,97 € 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.  

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:     31/01/2021  
• Comissió d’elegibilitat administrativa:      16/02/2021 
• Comissió tècnica GALP per a la valoració i priorització dels expedients: 31/03/2021 
• Junta Directiva GALP informar dels ajuts a la DGPAM     27/04/2021 
• Data límit per a l’emissió de la resolució i notificar-la al sol·licitant:  31/07/2021 
• Data límit per a la realització de les actuacions i justificar-les:  15/10/2021 

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, a partir dels 
resultats de l’enquesta realitzada als beneficiaris assistents a la sessió de participació realitzada en el 
marc del seguiment i avaluació de les activitats d’enguany.   

En relació a la rapidesa de la concessió la majoria dels beneficiaris, un 64% opinen com a força 
favorable, seguit de l’opinió com a molt favorable, obtenint un valor mitjà de 4,07 sobre 5. 
Finalment, no hi ha cap usuari que ho valori negativament. 

 

 

 

 

              

 

En relació als terminis de pagament, reben una valoració correcta, amb una mitja de 3,21 sobre 5, 
si bé la major part dels beneficiats (71%) valoren com a regular els terminis de pagament. Sols un 
beneficiari ho valora com a molt negatiu, i compensa que 2 beneficiaris ho han viscut com a molt 
positiu. En general, doncs, es valora de forma força positiva el compliment dels terminis de 
concessió i pagament establerts a les bases reguladores dels ajuts.   
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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.  

De nou, les opinions son diverses des de beneficiaris que ho valoren molt negativament, fins a altres 
com a molt favorable. És un canvi, la sol·licitud telemàtica, que a nivell d’opinions dels usuaris, per 
alguns és una sofisticació i modernització molt positiva i per altres molt negativa. En general, es 
valora regular amb un 3 sobre 5. 

 

 

 

 

              

8.3 Tasques d’assessorament del GALP i col·laboració entre administracions   
La majoria dels participants (64%) 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 75% ha rebut assessorament del GALP. La resta de participants, el 36% la 
valoren com a força favorable. Per tant, és una lectura molt favorable del grau de satisfacció dels 
beneficiaris. Destacar que cap sol·licitant ho valora negativament.  

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la valoració entorn a la col·laboració i els suport rebut per les diferents 
administracions (Direcció General de Pesca i Serveis Territorials), aquesta ha obtingut una valoració 
força positiva també. La major part dels beneficiaris ho valoren de regular a molt positiva, obtenint 
una mitjana de 4,14 sobre 5.  
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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 93% o perceben com a molt transparent o bastant 
transparent, sols un beneficiari de 14 ho valora com a regular. Per tant, un any més, la 
transparència és valorada molt positivament, obtenint una puntuació de 4,58 sobre 5.  

 

 

 

 

 

 

8.5 Anàlisi de les sol·licituds no elegides  

 

En el 2021, s’han presentat 48 sol·licituds, de les quals 35 van ser considerades elegibles i 13 no 
elegibles.  

Es donen tres situacions molt diferents pel que fa a les sol·licituds no elegides: 

- Per una banda, les considerades no elegibles per algun dels motius especificats a les 
bases reguladores: 13 sol·licituds. 

- Per altra banda, les elegibles però que un cop reben la resolució presenten renúncia: 6 
sol·licituds. D’aquests 6, 4 havien estat elegits i entraven dins al subvenció i 2 eren 
elegits però sense subvenció per esgotament del pressupost. 

- I per últim, les elegibles i subvencionades però que finalment queden inadmeses un cop 
aprovades per no presentar correctament la justificació 

A continuació s’analitzen les causes que han motivat la no elegibilitat de les sol·licituds, que es 
poden dividir en: : 

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

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

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

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

 

A continuació s’analitzen les 13 sol·licituds descartades segons els criteris anteriors: 

• 1 projecte ha comès infracció greu d'acord a l'article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, o 
de l'article 90.1 del Reglament (CE) núm. 1224/2009: 

o ARP014/17/000315 

• 4 sol·licitants o bé no donen compliment allò establert en el punt 14.2 de l’annex 1 de l’Ordre 
APM/1123/2017, de 21 de novembre, o per altra banda, no donen compliment allò establert en 
el punts 12.f) i 13.f) de l’annex 1 de l’esmentada Ordre de bases reguladores dels ajuts: 

4,58 

5 1        
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o ARP014/17/000386 

o ARP014/17/000366 

o ARP014/17/000382 

o ARP014/17/000379 

• 1 projecte ha rebut un informe desfavorable del Cap de l’Oficina de Medi Ambient sobre la 
ubicació de l’embarcador. 

o ARP014/17/000351 

• 1 projecte per una qüestió tècnica renúncia a la sol·licitud d’ajut presentada: 

o ARP014/17/000314 

• 6 sol·licitants van demanar per duplicat la sol·licitud: 

o ARP014/17/000310 
o ARP014/17/000332  
o ARP014/17/000370 

o ARP014/17/000389 

o ARP014/17/000319 

o ARP014/17/000346 

 

Finalment presenten renúncia 6 projectes elegits: 

- 4 projectes elegits i subvencionats renuncien a l’ajut: 

o ARP014/17/000359 

o ARP014/17/000326 

o ARP014/17/000383 

o ARP014/17/000331 

- 2 projectes elegits sense subvenció també renuncien a l’ajut: 

o ARP014/17/000343 

o ARP014/17/000338 

- 2 projectes elegits queden inadmesos un cop aprovades per no presentar correctament la 
justificació: 

o ARP014/17/000304 

o ARP014/17/000339 
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9. RESUM I CONCLUSIONS 

L’EDLP Mar de l’Ebre 2017-2023 té com a objectiu la qualitat, la competitivitat i la valorització dels 
productes provinents del mar de la costa ebrenca. Les iniciatives que emanen d’aquesta estratègia 
van dirigides a la consolidació i la sostenibilitat de l’activitat del sector pesquer i aqüícola i activitats 
derivades, entès com un sector representatiu de qualitat ambiental i de qualitat del producte de les 
Terres de l’Ebre.  

En el marc de referència del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), l’Estratègia aposta per 
l’economia blava, per la valorització de l’activitat pesquera i aqüícola, així com per la relació amb la 
població a través del turisme i la interpretació ambiental i la creació d’empreses d’activitats i 
serveis. En aquest sentit la Reserva de la Biosfera representa una oportunitat per treballar les 
sinèrgies per un objectiu comú de desenvolupament sostenible.  

D’acord amb el Reglament de disposicions comunes per al FEMP 1303/2013, del finançament de 
l’EDLP a través dels grups GAL, cal efectuar un seguiment i avaluació de les estratègies participatives 
que tenen accés als Fons per tal de:  

✓ Comprovar si els objectius de l’EDLP segueixen essent rellevants,  
✓ Obtenir informació i coneixements amb el que poder demostrar els resultats aconseguits  
✓ Ajudar a reflexionar de manera crítica sobre com millorar les activitats i processos del GALP. 

La pròpia EDLP Mar de l’Ebre 2017-2023 estableix el programa de seguiment, que ha de ser un procés 
continu i sistemàtic. En aquest informe s’analitzen i es valoren els resultats obtinguts en l’anualitat 
2021, comparant-los també amb els resultats acumulats des del 2017, per veure el grau d’assoliment 
dels objectius de l’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 2021 s’han presentat un total de 48 sol·licitants (productius i no productius). 
Després del procés d’elegibilitat, s’han exclòs 13, desestimats per no complir les condicions de les 
bases o per renúncies prèvies. De les 35 sol·licituds restants, 31 han estat elegides i hi hagut 
pressupost per subvencionar-les, mentre que 4 han estat elegides però sense subvenció per 
esgotament d’aquest. 

Més endavant, 6 sol·licitants elegits renuncien a la subvenció i finalment queden 27 sol·licituds 
elegides i subvencionades. Degut a les renúncies no es permet repartir la partida inicial de 500.000€ i 
es financen 423.881,22 €. 

Aquestes 27 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 
(22 actuacions) i tan sols 5 s’han executat parcialment o amb variacions de la concessió.  

Partint d’una subvenció atorgada de 423.881,22 € per aquest 2021, s’ha acabat justificant 356.415,34 
€, per tant, el percentatge d’execució del pressupost atorgat ha estat del 84,08%  
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En aquest 2021, la majoria dels beneficiaris són del sector privat, 
en un 82% amb 22 actuacions de 27. Aquestes representen 
majoritàriament el sector aqüícola i pesquer (producció, 
distribució i comercialització), seguit del sector de la restauració i 
turisme i altres complementaris com el salvament marítim i 
divulgació. 

La resta de sectors coincideixen amb els socis del GALP, un 18%, 
que en són amb un 11% les Confraries de Pescadors de Sant Joan 
Deltebre i Sant Pere de Tortosa, que tenen 3 actuacions. I 
finalment el 7% restant, també socis són el sector públic amb 
l’Ajuntament de l’Ampolla i Sant Jaume d’Enveja amb dues 
actuacions. El sector social no té representació en les actuacions 
subvencionades el 2021.  

 

 

 

82% no socis del GALP 

 

La major participació d’actuacions recau a Sant Carles de la Ràpita, amb més de la meitat 
d’aquestes. La resta es reparteixen uniformement a la resta del territori, exceptuant les Cases 
d’Alcanar que no han tingut cap projecte relacionat.   

La distribució pressupostària s’ha repartit majoritàriament en ajuts d’entre 10.000€ i 20.000€. Hi ha 
una sola actuació que ha rebut més de 50.000€. En general aquest any ha permès repartir a més 
beneficiaris el pressupost sense acumular-se en uns pocs projectes. 

Els sectors que proporcionalment han obtingut més pressupost han estat el privat (un 81% del 
pressupost subvencionat) i el públic (un 15%). Mentre que el sector pesquer, a proporció obté menys 
pressupost (4%) que el què representa en percentatge sobre el total d’actuacions.  

Respecte la participació financera, 21 de 27 actuacions han rebut quantitats inferiors al 49%. Sols una 
actuació ha estat superior al 90%. 
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Gràfic 19: Tipologia de les actuacions 2021 

 

Les inversions d’aquest 2021, s’han destinat en un 47% a treballar actuacions que repercuteixen en 
accions de diversificar el territori. Seguit pels objectius relacionats a incrementar el valor dels 
productes relacions amb el mar i crear oportunitats.  

També s’ha invertit en quart lloc en accions relacionades amb el patrimoni medi ambiental i mitigació 
del canvi climàtic, i finalment amb el patrimoni cultural.  

No hi ha cap actuació que faci referència a l’objectiu 6 de Governança dels recursos locals pesquers. 

 

Grau d’execució de les actuacions 

Partint d’una subvenció atorgada de 423.881,22€ per aquest 2021, s’ha acabat justificant 356.415,34€, 
per tant, el percentatge d’execució del pressupost atorgat ha estat del 84,08%  

Analitzant la informació continguda als documents de certificació i proposta de pagament dels ajuts 
sobre el nivell de realització de les actuacions, s’observa com el 81% s’han realitzat totalment amb o 
sense variació (22 actuacions). D’aquestes 22 actuacions, 14 s’han realitzat completament i sense 
variació i 8 totalment amb variació de la concessió. Finalment, sols 5 actuacions que representen el 
18% del total s’han realitzat parcialment o amb variacions de la concessió.  
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Grau d’incidència de les actuacions 

L’opinió dels beneficiaris sobre el valor afegit de les actuacions mostra un grau de satisfacció màxim, 
ja que el 100% dels enquestats ha respost que ha vist el valor afegit en les seves actuacions.  
 

 

 
 

 

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, totes les actuacions realitzades en aquest 2021 fan 
referència 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 els punts 1.3, 1.4 i 1.6 sobre un sector pesquer competitiu i compromès amb una 
gestió bio-econòmica, una aqüicultura sostenible que aprofita el potencial del país i unes activitats 
marítim creatives i esportives de baix impacte ambiental que dinamitzen l’economia. 

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 
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 2021 s’han assolit un gran nombre d’objectius específics, els que respecten als 
indicadors de EDLP, han assolit la major part de valors, és a dir, s’han assolit 9 de 13 indicadors 
definits a l’EDLP.  

Pel que fa als 8 indicadors afegits en el marc del procés de seguiment i avaluació, no es va fixar un 
valor objectiu, però en el 2021, s’han assolit tots i cada un d’ells, a més amb valors molt satisfactoris 
essent en alguns casos superiors a 10 actuacions per objectiu.  

La tendència és molt favorable.  

52%
30%

18%

Nivell de realització de les actuacions

Totalment i sense variació Totalment i amb variació Parcialment o amb variació

1             5 

5 



  

 

70 

 

 

OBJECTIUS EDLP RESULTATS 
ENQUESTA 
2021 

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

EDLP 1.1. Nombre de negocis creats 4  

EDLP 1.2. Projectes de cooperació empresarials generats 3  

1.3. Nombre d’empreses locals vinculades al sector del mar a les quals s’ha assessorat 12  

1.4. Nombre d’empreses locals que han augmentat el volum de negoci 10  

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

EDLP 2.1. Nombre d’empreses que han apostat per la internacionalització 2   

2.2. Nombre de nous mercats als quals han accedit els productes locals 3  

2.3. Nombre de nous productes vinculats al mar desenvolupats 6  

2.4. Nombre de campanyes de divulgació dels productes locals desenvolupades 9  

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 4   

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

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

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

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

 

EDLP 4.1. Nombre d’activitats productives desenvolupades per combatre el canvi climàtic 4   

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

2   

4.3. Nombre d’actuacions de protecció del medi ambient i la natura 5   

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

 

EDLP 5.1. Nombre d’empreses que han passat de pares a fills 1   

EDLP 5.2. Nombre de bens recuperats i/o restaurats segons la tipologia 3    

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

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

EDLP 6.1. Nombre d’espais de participació desenvolupats 0   

6.2. Nombre d’activitats de participació 1  

6.3. Nombre de projectes de cooperació 2  
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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 dues 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.   

 

Assoliment dels objectius: 

En la sessió participativa quan es pregunta sobre l’opinió del grau d’assoliment dels objectius un 80% 
responen que sí com a positiva a molt positiva. En relació a l’estratègia en general, es considera que 
s’està complint majoritàriament i s’estan assolint altament els objectius (en un grau de 4,25 sobre 
5). 

 

 

 

 

 

 

Els principals impediments que destaquen els beneficiaris van des de les conseqüències de la pandèmia 
en negocis de restauració i turisme, fins a factors administratius i financers o econòmics. També altres 
beneficiaris comenten que tot ha estat correcte i no destaquen ningun inconvenient. 

En canvi si analitzem el grau d’adaptació dels objectius d’acord al percentatge d’actuacions i 
pressupost es veu que estan una mica desviats en acord a les intencions dels principis de la EDLP 2017-
23. 
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Grau d’assoliment dels objectius específics: 
Dels 27 objectius específics de l’EDLP, amb les actuacions realitzades l’any 2021 s’han assolit 14, és a 
dir, més de la meitat 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 

✓ 2.3 Campanya de divulgació de productes locals 

✓ 2.4 Comercialització de nous productes i nous mercats 

✓ 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) 

✓ 4.1 Accions de neteja i/o manteniment 

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

✓ 4.3 Activitats en parcs naturals i espais protegits 

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

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

 

Els objectius específics de l’EDLP no assolits enguany són els següents: 

• 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 

• 2.1. Creació de marques de productes locals 

• 3.1 Inversions i/o accions en pesca – turisme 

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

• 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 

• 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 

• 6.1. Governança dels recursos pesquers i marítims locals 

 

En aquesta edició del 2021, està arribant al final del període d’aquesta EDLP 2017-23. És interessant 
revisar l’acumulació de les partides pressupostàries acumulades per veure el valor inicial marcat i fer-
ne una reflexió: 
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En primer lloc els objectius 1 i 2 van avançant progressivament i proporcionalment en aquests últims 
anys, si bé l’objectiu 1 a un ritme més lent que el 2. Cal seguir treballant-los proporcionalment i 
seguint la mateixa dinàmica que aquest anys, potenciant especialment l’objectiu 1 de creació de 
noves oportunitats. 

Per una altra banda l’objectiu 3 relacionat a diversificar l’activitat econòmica, amb l’acumulat dels 
anys anteriors en aquest 2021 ja s’ha assolit i sobrepassat lleugerament el previst al pressupost de 
l’EDLP, fet que denota una gran importància de les actuacions de diversificació de l’activitat 
econòmica en aquest territori.  

L’objectiu 4, centrat en el medi natural i el medi ambient, el lleuger excés aquest any serveix per 
compensar la mancança d’anys anteriors i així assolir l’objectiu inicial. Aquest objectiu va avançant 
progressivament i proporcionalment i cal seguir treballant-lo proporcionalment de cara a les següents 
convocatòries.  

En el cas de l’objectiu 5, foment de la cohesió social i protecció /recuperació del patrimoni cultural 
de la zona, ja s’havia excedit el pressupost en anys anteriors i per tant, la baixa inversió en aquest 
2021 ha contribuït a equilibrar-ne la seva repercussió.  

Finalment l’objectiu 6 de Governança dels recursos locals pesquers, és la més difícil d’assolir, ja que 
només es va complir en el 2020, fet pel qual caldrà intentar potenciar-lo cara a l’any que ve. 

 

Procés de gestió dels ajuts 

Els resultats de les enquestes als beneficiats demostren una valoració molt satisfactòria especialment 
pel que fa a l’assessorament rebut tant per part del GALP com per part de la Direcció General de 
Pesca i dels Serveis Territorials. En general es valora de forma correcta el compliment dels terminis de 
concessió i pagament establerts a les bases reguladores dels ajuts.   

Les dificultats administratives i tècniques en el procediment de gestió dels ajuts constitueixen sovint 
un dels punts febles, essent aquest la menys valorada sobre el procés d’adjudicació dels ajuts. 

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 €
2018-20 €259.054,02 €532.569,46 €546.386,87 €115.944,29 €430.544,27 €20.943,24 
2021 88.464,64 € €72.334,29 €195.150,00 €54.591,59 €13.340,70 €0,00 
Acumulat 347.518,66 € 604.903,75 € 741.536,87 € 170.535,88 € 443.884,97 € 20.943,24 €
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Finalment es percep molt transparent tot el procés de concessió dels ajuts.  
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ANNEX 1 CERTIFICAT DEL CANVI DE CRITERIS DE VALORACIÓ 

  





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 Valoració 

Accions de neteja i/o manteniment 15 0 

Activitats en parcs naturals i/o espais protegits 22 0 

Accions de cooperació en l'àmbit del medi natural i la Reserva de la Biosfera 24 0 

Accions de millora a les badies/llacunes/platges 21 0 

Accions de mitigació dels efectes del canvi climàtic 30 0 

Accions que difonguin la riquesa natural i paisatgística del mar 18 0 

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

Inversions de recuperació/conservació del patrimoni cultural de la zona 10 0 

Potenciar el coneixement tradicional del sector pesquer/aqüícola de la zona 12 0 

Estudis sobre patrimoni cultural pesquer/aqüícola 8 0 

c)Impuls d eles comunitats en el desenvolupament local Punts Valoració 

Governança dels recursos pesquers i marítims locals 15 0 

        SUBTOTAL      

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

     
Punts Valoració 

Impacte territorial 19 0 

Impacte social 12 0 

Impacte medi ambiental 20 0 

Impacte cultural 8 0 

        SUBTOTAL      

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

     
Punts Valoració 

Capacitat tècnica 20 0 

Experiència en execució de projectes de més d'una convocatòria d'ajuts 10 0 

Viabilitat econòmica 15 0 

Caràcter innovador 20 0 

        SUBTOTAL      

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

     
Punts Valoració 

Si el beneficiaris són dones 15 0 

Si els beneficiaris són joves 15 0 

SI els beneficaris són persones amb discapacitat 15 0 

        SUBTOTAL    0 

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 Valoració 

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 Valoració 

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 Valoració 

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   

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

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 Valoració 

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

        SUBTOTAL      

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

     
Punts Valoració 

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 indefinits 15   

Creació de llocs de treball temporals 5   

        SUBTOTAL    0 

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

     
Punts Valoració 

Subministradors i productes locals 15 0 

Ús de noves tecnologies 8 0 

Singularitat del projecte 20 0 

        SUBTOTAL    0 

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

     
Punts Valoració 

Experiència en el sector pesquer/aqüicola 8   

Capacitat tècnica 21   

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

Viabilitat econòmica 30   

Pla de gestió 5   

        SUBTOTAL      
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ANNEX 2. 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. 
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Codi expedient Nom sol.licitant TÍTOL DEL PROJECTE 
Punts 

compu-
tables 

Percen-
tatge 

Import 
sol·licitat 

Import 
subvenció 

Import 
executat 

Grau 
d’execució 

ARP014/17/000378 
ALBERT BERTOMEU 

CASTAÑO 

Creació nova empresa de 
turisme actiu (kayacs, 

furgoneta, remolc, vídeo, 
imatge corporativa...) 

89 0,5 
35.663,65 

€ 
17.831,83 

€ 
4.914,37 

€ 
28% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Creació de noves empreses 0,33 5.943,94 €   

3.3 Trets del territori  diferencials 0,30 5.427,08 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,36 6.460,81 €   

ARP014/17/000313 
CONFRARIA DE 

PESCADORS SANT 
JOAN DE DELTEBRE 

Adquisició màquina gel i 
estris industrials 

75 0,78 9.627,75 € 7.509,65 € 
7.509,65 

€ 
100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,16 1.228,85 €   

1.2 Increment de l'activitat productiva 0,44 3.276,94 €   

2.2 Millora de la qualitat 0,40 3.003,86 €   

ARP014/17/000311 
MARIA LURDES 
NUÑEZ GASENI 

Lloguer i rutes guiades amb 
paddel surf pel litoral de 

l'Ametlla de Mar 
73 0,49 3.491,54 € 1.710,85 € 

1.710,85 
€ 

100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

2.4 Comercialització nous productes 0,27 461,66 €   

3.3 Trets del territori  diferencials 0,33 570,28 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,40 678,91 €   
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Codi expedient Nom sol.licitant TÍTOL DEL PROJECTE 
Punts 

compu-
tables 

Percen-
tatge 

Import 
sol·licitat 

Import 
subvenció 

Import 
executat 

Grau 
d’execució 

ARP014/17/000303 LAMARDEFOC, SL 

Reforma i adequació de 
l’actual espai (restaurant 

Novesalgues) situat al Port 
Esportiu de Sant Carles de la 

Ràpita. 

72 0,49 
24.967,00 

€ 
12.233,83 

€ 
12.233,83 

€ 
100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,17 2.117,39 €   

2.2 Millora de la qualitat 0,42 5.175,85 €   

3.3 Trets del territori  diferencials 0,40 4.940,59 €   

ARP014/17/000316 PEIXOS CLAUDIO SL 
Instal·lar plaques solars i 

compra balança 
etiquetadora 

71 0,49 
11.838,75 

€ 
5.800,99 € 

5.800,99 
€ 

100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,18 1.023,70 €   

1.3 Innovació en el sector 0,31 1.819,92 €   

4.2 Millores en activitats productives en el medi ambient 0,51 2.957,37 €   

ARP014/17/000384 SERGIO PIÑOL VILA 
Edició llibres cuina receptes 

tradicional 
71 0,49 6.425,00 € 3.148,25 € 

2.413,25 
€ 

77% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

2.3 Campanya de divulgació de productes locals 0,59 1.851,91 €   

3.3 Trets del territori  diferencials 0,41 1.296,34 €   
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Codi expedient Nom sol.licitant TÍTOL DEL PROJECTE 
Punts 

compu-
tables 

Percen-
tatge 

Import 
sol·licitat 

Import 
subvenció 

Import 
executat 

Grau 
d’execució 

ARP014/17/000354 
AJUNTAMENT DE 

L'AMPOLLA 

Congrés de cuina, 
gastronomia i cultura 

Mediterrània 
70 0,9 

42.104,36 
€ 

37.893,92 
€ 

30.236,62 
€ 

80% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

4.3 Activitats en parcs naturals i/o espais protegits 0,44 16.673,32 €   

4.7 Accions que difonguin riquesa paisatgística 0,36 13.641,81 €   

5.1 Recuperació/ conservació del patrimoni natural de la zona 0,20 7.579,78 €   

ARP014/17/000308 
EXPLOTACIONS 

MARINES FANGAR, 
S.L. 

Construcció plataforma 
activitat aqüícola Delta de 

l'Ebre 
69 0,48 

52.172,50 
€ 

25.042,80 
€ 

25.042,80 
€ 

100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,18 4.599,70 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,51 12.776,94 €   

3.5 Manteniment de l'activitat vinculada al mar (especialment pesca artesanal) 0,31 7.666,16 €   

ARP014/17/000318 PAU QUERAL PRATS Embarcació aqüícola 69 0,48 
23.730,00 

€ 
11.390,40 

€ 
11.390,40 

€ 
100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,18 2.092,11 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,51 5.811,43 €   

3.5 Manteniment de l'activitat vinculada al mar (especialment pesca artesanal) 0,31 3.486,86 €   

ARP014/17/000337 
JOSE JUAN 

SORRIBES NAVARRO 
Desgranar el musclo de la 

corda al collir-se 
68 0,48 14.500,00 6.960,00 € 

3.360,00 
€ 

48% 
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Codi expedient Nom sol.licitant TÍTOL DEL PROJECTE 
Punts 

compu-
tables 

Percen-
tatge 

Import 
sol·licitat 

Import 
subvenció 

Import 
executat 

Grau 
d’execució 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,19 1.305,00 €   

1.2 Increment de l'activitat productiva 0,50 3.480,00 €   

3.5 Manteniment de l'activitat vinculada al mar (especialment pesca artesanal) 0,31 2.175,00 €   

ARP014/17/000312 

CONFRARIA DE 
PESCADORS DE 
SANT PERE DE 

TORTOSA - SANT 
CARLES DE LA 

RAPITA 

Confecció artesanal de 
gànguils i vivers d'anguila 
per la pesca a les llacunes 

de l'Encanyissada, Tancada i 
Canal Vell 

68 0,74 7.748,96 € 5.734,23 € 
5.664,53 

€ 
99% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,19 1.075,17 €   

1.2 Increment de l'activitat productiva 0,50 2.867,12 €   

3.5 Manteniment de l'activitat vinculada al mar (especialment pesca artesanal) 0,31 1.791,95 €   

ARP014/17/000307 

CONFRARIA DE 
PESCADORS DE 
SANT PERE DE 

TORTOSA - SANT 
CARLES DE LA 

RAPITA 

Millores en la seguretat per 
preservar el medi ambient i 

prevenir nous desastres 
ocasionats pels temporals. 

68 0,74 5.333,70 € 3.946,94 € 
2.615,58 

€ 
66% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,19 740,05 €   

1.2 Increment de l'activitat productiva 0,50 1.973,47 €   

3.5 Manteniment de l'activitat vinculada al mar (especialment pesca artesanal) 0,31 1.233,42 €   
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Codi expedient Nom sol.licitant TÍTOL DEL PROJECTE 
Punts 

compu-
tables 

Percen-
tatge 

Import 
sol·licitat 

Import 
subvenció 

Import 
executat 

Grau 
d’execució 

ARP014/17/000327 
JOSE JUAN BORRAS 

HOMEDES 

Modernització 
comercialitzadora de peix: 
congelador per conservar i 

emmagatzemar els 
productes transformats 

(fumet),2 etiquetadores i 
màquina envasadora 

68 0,48 
15.957,35 

€ 
7.659,52 € 

7.659,52 
€ 

100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,19 1.436,16 €   

2.2 Millora de la qualitat 0,46 3.510,61 €   

2.4 Comercialització nous productes 0,35 2.712,75 €   

ARP014/17/000309 
ANDREU REVERTE 

ROSALES 
Canvi cuina, congelador i 

màquina buit 
67 0,48 7.982,12 € 3.831,42 € 

3.831,42 
€ 

100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

2.2 Millora de la qualitat 0,47 1.793,43 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,53 2.037,99 €   

ARP014/17/000376 
FREDDY ARBO 
ESCRIHUELA 

Innovació i millora negoci de 
restauració 

67 0,48 
20.978,70 

€ 
10.069,78 

€ 
9.613,52 

€ 
95% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

2.2 Millora de la qualitat 0,47 4.713,51 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,53 5.356,27 €   
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Codi expedient Nom sol.licitant TÍTOL DEL PROJECTE 
Punts 

compu-
tables 

Percen-
tatge 

Import 
sol·licitat 

Import 
subvenció 

Import 
executat 

Grau 
d’execució 

ARP014/17/000341 
AJUNTAMENT DE 

SANT JAUME 
D'ENVEJA 

Instal·lació d’un pantalà 
flotant amb una passarel·la 

d’accés articulada 
67 0,8 

33.851,25 
€ 

27.081,00 
€ 

26.920,20 
€ 

99% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

4.1 Accions de neteja i/o manteniment 0,32 8.642,87 €   

4.3 Activitats en parcs naturals i/o espais protegits 0,47 12.676,21 €   

5.1 Recuperació/ conservació del patrimoni natural de la zona 0,21 5.761,91 €   

ARP014/17/000344 FIROFRANCH S.L 

Ampliar la capacitat de 
distribució de productes 

amb adquisició camió 
frigorífic, suport producció, i 
millora qualitat amb accés a 

la zona de recepció de 
matèries primeres 

66 0,48 
40.979,34 

€ 
19.670,08 

€ 
890,08 € 5% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,20 3.848,49 €   

2.2 Millora de la qualitat 0,48 9.407,43 €   

3.5 Manteniment de l'activitat vinculada al mar (especialment pesca artesanal) 0,33 6.414,16 €   

ARP014/17/000356 PEIXOS CLAUDIO SL 
Adquisició de vehicle per 
comercialitzar productes 
relacionats amb el mar 

66 0,48 
38.589,00 

€ 
18.522,72 

€ 
18.522,72 

€ 
100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 
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Codi expedient Nom sol.licitant TÍTOL DEL PROJECTE 
Punts 

compu-
tables 

Percen-
tatge 

Import 
sol·licitat 

Import 
subvenció 

Import 
executat 

Grau 
d’execució 

1.1 Modernització 0,16 2.976,87 €   

2.2 Millora de la qualitat 0,39 7.276,78 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,45 8.269,07 €   

ARP014/17/000348 
JOSEP JUAN 

SEGARRA 

Maquetar una pàgina web 
competitiva (wordpress), 

amb disseny cuidat i gestor 
de reserves de les nostres 

activitats 

66 0,48 1.730,00 € 830,40 € 830,40 € 100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

3.3 Trets del territori  diferencials 0,46 379,10 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,54 451,30 €   

ARP014/17/000387 
OTIUM REAL 

ESTATE 

Creació d'una marca de 
lloguer vacacional premium 

a les Terres de l'Ebre 
66 0,48 

14.630,00 
€ 

7.022,40 € 
7.022,40 

€ 
100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

3.3 Trets del territori  diferencials 0,46 3.205,88 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,54 3.816,52 €   

ARP014/17/000306 
PERE SANTIAGO 

MARTINEZ 
Centre multi activitats: 
gastronomia i kitesurf 

66 0,48 
31.359,43 

€ 
15.052,53 

€ 
12.743,05 

€ 
85% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

3.3 Trets del territori  diferencials 0,46 6.871,81 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,54 8.180,72 €   
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Codi expedient Nom sol.licitant TÍTOL DEL PROJECTE 
Punts 

compu-
tables 

Percen-
tatge 

Import 
sol·licitat 

Import 
subvenció 

Import 
executat 

Grau 
d’execució 

ARP014/17/000345 CALAFAT SA 
Adquisició barques lloguer 

sense títol 
65 0,48 

26.807,20 
€ 

12.867,46 
€ 

12.867,46 
€ 

100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,16 2.105,58 €   

3.3 Trets del territori  diferencials 0,38 4.913,03 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,45 € 5.848,85 €   

ARP014/17/000317 
PEIXOS GUZMAN 

C.B. 

Creació d'una pàgina web 
per a la venda on-line de 
peix fresc i marisc, i a la 
vegada poder distribuir el 

producte per la zona 

63 0,48 
54.226,00 

€ 
26.028,48 

€ 
21.694,08 

€ 
83% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

2.2 Millora de la qualitat 0,51 13.316,90 €   

3.3 Trets del territori  diferencials 0,49 12.711,58 €   

ARP014/17/000305 
MARISCOS 

VARADERO S.L. 

Noves instal·lacions per 
emmagatzemar peix i 
transportar-lo (càmera 

frigorífica / cotxe / millores 
en l'extracció campana) 

62 0,48 
32.329,02 

€ 
15.517,93 

€ 
6.137,10 

€ 
40% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,17 2.685,80 €   

2.2 Millora de la qualitat 0,42 6.565,28 €   

3.3 Trets del territori  diferencials 0,40 6.266,86 €   
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Codi expedient Nom sol.licitant TÍTOL DEL PROJECTE 
Punts 

compu-
tables 

Percen-
tatge 

Import 
sol·licitat 

Import 
subvenció 

Import 
executat 

Grau 
d’execució 

ARP014/17/000321 
JOSE LUIS MARTI 

SUBIRATS 

Camió isotèrmic per millorar 
el transport de musclos i 

ostres. 
61 0,48 

36.753,00 
€ 

17.641,44 
€ 

17.641,44 
€ 

100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,22 3.872,51 €   

2.4 Comercialització nous productes 0,41 7.314,74 €   

3.5 Manteniment de l'activitat vinculada al mar (especialment pesca artesanal) 0,37 6.454,19 €   

ARP014/17/000340 
JOSE JUAN 

SORRIBES NAVARRO 
Adquisició de vehicle en 

carrosseria isotèrmica i fresc 
61 0,48 

26.276,05 
€ 

12.612,50 
€ 

12.612,50 
€ 

100% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.1 Modernització 0,22 2.768,60 €   

2.4 Comercialització nous productes 0,41 5.229,57 €   

3.5 Manteniment de l'activitat vinculada al mar (especialment pesca artesanal) 0,37 4.614,33 €   

ARP014/17/000336 NÀUTICA ALFACS SL 

Modernització instal·lacions 
de salvament marítim 
pesquer i arranjament 

terreny recepció 
embarcacions i mercaderies  

61 0,48 
188.062,24 

€ 
90.269,87 

€ 
84.536,58 

€ 
94% 

  Objectiu específic   % actuació 
total 

Pressupost 
específic 

  

1.3 Innovació en el sector 0,39 35.227,27 €   

3.4 Iniciativa emprenedora 0,61 55.042,60 €   
 



  

 

86 

 

 

 

ANNEX 3. Informe de resultats de la participació 

   

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL SEGUIMENT EDLP Terres de l’Ebre 2021  
18 de novembre de 2021  

PARTICIPANTS:  
 
Per part de l’organització:  
Joan Alginet (Gerent del GALP Terres de l’Ebre) 
Alba Daranas (Anthesis Lavola) 
Mariona Alabau (Anthesis Lavola) 
 
Per part del territori 17 participants: 
 
Beneficiaris privats Confraries Ajuntaments 

Albert Bertomeu Confraria pescadors de 
Deltebre 

L’Ampolla, Rosina 
Montero 

Freddy Caliu Familiar 
 

Confraria de pescadors de 
Sant Pere  

Francesc Segarra   

Peixos Guzman   

Joan Castor   

Joan Miquel   

Josep Joan Segarra   

Nàutica Alfacs   

Pedro Santiago   

Josep Rosa Gras   

Maite   

Eduard   

Jose Juan   

Sergio Piñol   
 
 

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
 

• En aquesta sessió es presentaran els resultats del seguiment de les actuacions del 2021 i es 
realitzaran 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 mitjançant treball de grup per a 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.  
 

• Els objectius de la sessió són: 
 
• Avaluació qualitativa dels resultats de l’EDLP. 
• Obtenció de resultats per als indicadors de seguiment. 

• Avaluació qualitativa del procés. 
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LLOC: On-line , mitjançant Zoom 

 
DURADA:  1’30h (19:00-20:30h) 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
19h. Benvinguda, LAVOLA I GALP (5’)  
 
19:05h Presentació de la dinàmica de la sessió, LAVOLA (5’) 
 
19:10h  Presentació dels resultats del seguiment 2021 de l’EDLP, LAVOLA (20’) 
 
D’un total de 29 beneficiaris, es van presentar a la sessió on-line 17 beneficiaris, els quals, 
alguns van haver de marxar més d’hora per motius laborals 
Durant el torn de preguntes no hi ha va haver dubtes. 
 
19:35h Enquesta d’avaluació de l’EDLP, BLOC 1 PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS 
AJUTS, BENEFICIARIS (10’). 
 
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? 
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? 
 
RESULTATS: (14 PARTICIPANTS – Anònima-) 

 

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

 

 

 

28%

29%

29%

14%

Molt difícil

Bastant difícil

Regular

Molt fàcil
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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? 

 

 

14%

64%

22%

Regular

Bé

Molt bé

7%

72%

7%

14%
Molt malament

Regular

Bé

Molt bé

36%

64%

Bé Molt bé
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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? 

 

 
 
19:45h Enquesta d’avaluació de l’EDLP, BLOC 2 INDICADORS I OBJECTIUS, BENEFICIARIS 
(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) 
 
Les primeres 16 preguntes cal respondre sí/no: 

21%

43%

36% Regular

Bé

Molt bé

7%

29%

64%

Regular

Bé

Molt bé
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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?     

En cas afirmatiu, quants? 
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?

  
7. Heu accedit a nous mercats?  

En cas afirmatiu, quin? 
8. Heu desenvolupat algun un nou producte?  

En cas afirmatiu, quins? 
9. Heu portat a terme o participat en alguna campanya de divulgació dels 

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

econòmiques? 
En cas afirmatiu, quins? 

11. Heu realitzat alguna actuació de protecció del medi ambient o de la natura?
  
En cas afirmatiu, quines? 

12. Heu realitzat alguna acció en el marc de la vostra activitat productiva per 
combatre el canvi climàtic?  
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? En cas afirmatiu, quantes? 

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?  

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? (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) 

 
RESULTATS: (16 PARTICIPANTS) 

 
1. Heu creat un nou negoci? 

 

75%

25%

No Sí
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2. Heu traspassat o rebut l’empresa de pares a fills?  

 

 

    
3. Heu engegat algun projecte de cooperació empresarial?     

 

 

En cas afirmatiu, quants? 
- Dos usuaris descriuen haver iniciat 2 projectes 
- Un usuari un futur projecte de cooperació 

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

 

94%

6%

No Sí

81%

19%

No

Sí

25%

75%

No Sí
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5. Heu augmentat el volum de negoci de la vostra empresa? 

 

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

 

 
7. Heu accedit a nous mercats?  

 

En cas afirmatiu, quin? 
- Estem introduint el servei de salvament i manteniment al sector públic, sigui 

com bombers , agents rurals etc.... 
- Mercat francès familiar 
- Belga, francès, alemany 

60%

40%
No Sí

87%

13%

No Sí

81%

19%

No Sí
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8. Heu desenvolupat algun un nou producte?  

  
 
 
En cas afirmatiu, quins? 
- Rutes de kayak a la sortida del 
sol + sessió de ioga enmig del 
mar 

- Un llibre 
- Allotjament turístic singular 
- Lloguer embarcacions 
- Caldo de peix i marisc 
- Instal·lació autosostenible 
 
 
 
 

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

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

 

 

En cas afirmatiu, quins? 
- Turisme esportiu 

-Turisme 

-Agricultura, cursos de 
conducció 

-Venda on-line 

 
 
 
 

 
 
 

44%

56%
No Sí

62%

38% No

Sí

75%

25%

No

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

En cas afirmatiu, quines? 
- Recollida de escombraries a 
platges 

- Millora ambiental 
- Mostreig de peixos amb el 
PNDE, presentacions del meu 
llibre Terra presa a 12 
localitats de Terres de l’Ebre 
-Protecció de la fauna marina 
davant temporals 
-Recollida de brossa dilluns de 
cada setmana, a la Platja del 
trabucador per part dels 
nostres clients 
 

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

En cas afirmatiu, quines? 
- Totes les activitats que 
s’ofereixen son totalment 
d’ecoturisme 

- Recollides de brossa i 
engrescar als xiringuitos a no 
fer servir plats, gots i coberts 
d’un sol ús 
- Construcció 
- Instal·lació autosostenible, 
energia solar , productes 
compostables per servei de bar 
etc 
-Vehicle menys contaminant 

 
13. A banda de l’anterior, heu realitzat alguna acció fora de la vostra activitat 

productiva per combatre el canvi climàtic?  

 

En cas afirmatiu, quantes? 
- Centralitza el lloc de treball , 
passant de tenir dos punts de 
treball en un mes efectiu I 
centralitzat 

- 4 
 
 
 
 
 
 

 
 

69%

31%
No

Sí

75%

25%

No

Sí

87%

13%

No

Sí



  

 

95 

 

 

 
 
 

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?  

 

 
 

16. Les actuacions que s’estan realitzant et proporcionen el valor afegit que esperaves?  

 

81%

19%

No Sí

87%

13%

No Sí

100%

No Sí
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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). 
- En el meu cas, arribar al client 
- Estem una mica preocupats per les incerteses, covid, saturació de mercats i 

transport etc 
- Econòmics 
- Falta d’experiència en els tràmits 
- Falta pressupost 
- Hi falta més emprenedors per al món del mar i la pesca, a pesar que ja 

s'inicien, Respecte al canvi climàtic, penso que encara falta conscienciació per 
tal de fer iniciatives d'aquest àmbit. 

- Cap 
- Falta de planificació 
- Burocràcia en els tràmits 
- Cap 
- Tot molt bé 
- Covid 
- La pandèmia ha castigat molt el sector restauració, però ara amb l’ajuda 

rebuda estarem més preparats quan tot es normalitzi 
- Es tracta d’un problema estructural ja que som una Confraria molt antiga que 

tant sols treballa 5 mesos a l’any.(Temporada de pesca). 
- Encara és aviat per saber-ho 
- No ha entès la pregunta 

 
 

19. Quin és el canvi més gran/significatiu que heu trobat aquest any? (preguntes 
obertes) 
- He creat nou negoci 
- Falta de materials 
- Informació, guia, acompanyament 
- Bona col·laboració 
- Ha començat 
- La disposició per potenciar el producte local i la seva divulgació 
- Novetat 
- La tendència 
- Sol·licitud telemàtica 
- Bon assessorament 
- La informació 

19%

37%

44%
Regular

Bé

Molt bé
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- Cap 
- Bon estiu amb nou turisme 
- Que s’ha arribat a mes beneficiaris ja que els projectes eren de quanties mes 

petites 
- No ha entès la pregunta 
- Tramitació telemàtica 

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

- Mantenir el que ja estem fent i seguir creixent com a empresa 
- Assolir els objectius que ens ham compromès complir 
- Continuar creant infraestructures respectuoses amb el medi ambient que ajudin 

a crear activitats econòmiques i llocs de Treball. A més de recuperar bens 
tradicionals i ambientals... 

- Modernització 
- Modernitzar vehicles i instal·lacions per a contaminar menys 
- Que continuen incentivant el sector de la pesca local per a que la gent jove 

s’animi i no desaparegui 
- Amb el cas de llibre, m'agradaria fer un segon volum 
- Apostar per la sostenibilitat i la productivitat 
- Modernitzar l’empresa, millorar els processos, modernitzar les muscleres, tec. 
- Seguir ampliant activitats relacionades amb el mar 
- Potenciar projectes pesquers i aqüícoles 
- Implementar totalment el projecte 
- Seguir millorant per fidelitzar els clients i obtenir-ne més 
- Seguir millorant les instal·lacions i arts de pesca per mantenir la pesca 

tradicional a les llacunes 
- Millorar 
- Seguir creixent i modernitzar l’empresa 

 
 
20h Posada en comú dels resultats i debat sobre les dues enquestes anteriors. (15’) 
 
20:15h. Torn de preguntes i dubtes 
 
Un beneficiari privat va mostrar el seu interès i felicitació a la iniciativa, així com la 
possibilitat de conèixer noves oportunitats per poder participar en ajuts similars cara a 
futures edicions.  
 
El gerent respon a  certes inquietuds i dubtes dels presents respecte els següents aspectes: 
-  Valoració sobre un mateix beneficiari presenta varis projectes en varis anys. Aquests 
estaran condicionats als criteris de les bases tot i que no hi ha factor corrector específic 
sobre aquest tema. 

- Bioconstrucció barraques: podria ser subvencionable si entra en un context adient i 
relacionat amb pesca.  

- El gerent, Joan Alginet, posa en valor les prioritats del GALP Ebre en relació al GALP Costa 
Brava. En les Terres de l’Ebre no es subvenciona el propi GALP per evitar entrar en 
competència amb sector pesquer i privat. Respecte les entitats de recerca com universitats o 
centres, no es donen ajuts. Es prioritza sector productiu, els centres recerca ja tenen les 
seves línies d’ajut específiques i no es pot permetre que treguin recursos de PIMES i 
autònoms, que només poden accedir a ajuts GALP. 

- Recordatori que l’1 de desembre es realitzarà una jornada presencial a l’oficina de turisme 
d’Amposta per tràmits i passos a fer per futura convocatòria, que informin els seus gestors de 
referencia per preguntar tots els dubtes 
 
20:20h. Tancament de la sessió. 
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