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DISPOSICIONS
MINISTERIS DEL GOVERN DE L'ESTAT
MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
RESOLUCIÓ ARP/2907/2017, d'11 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per a l'aplicació del
desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (Resolució d'11 de
desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 309, de 21 de desembre) (ref. BDNS 375521).
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen
les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social
Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons
Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i
de la Pesca (d'ara endavant, Reglament MEC), el Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del
Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu a l'ajut al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els
Reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 i (CE) 791/2007 del Consell, i el Reglament (UE)
1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell (d'ara endavant, Reglament FEMP) i el Programa Operatiu per a
Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període de programació 2014-2020, aprovat per la
Comissió Europea, mitjançant la Decisió de data 17 de novembre de 2015, estableixen les mesures financeres
per al desenvolupament sostenible de les zones de pesca i aqüícoles.
El Reglament delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, completa el Reglament
(UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al període de temps i
les dates en relació amb l'admissibilitat de les sol·licituds.
La Decisió de la Comissió de data 17 de novembre de 2015 aprova el Programa Operatiu del Fons Europeu
Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020 per a Espanya.
Aquests ajuts es convoquen en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al
període 2014-2020 d'acord amb el Reglament MEC i el Reglament FEMP i, concretament, es convoquen per
assolir les estratègies de desenvolupament local participatiu (d'ara endavant, EDLP) de la prioritat 4 de
“desenvolupament sostenible de les zones de pesca i aqüícoles” establerta en l'article 6 del Reglament FEMP.
Aquesta convocatòria s'efectua d'acord amb la previsió continguda en l'article 65.2 del Reglament (UE)
1303/2013, que estableix que es podrà acollir a la contribució amb càrrec al FEMP qualsevol despesa
efectivament pagada pels beneficiaris entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2023.
Per Acord de Govern de 6 de juny de 2017, s'autoritza al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) a realitzar despeses d'exercicis futurs per un import de 2.000.000€ per atendre la
convocatòria del 2017 dels ajuts destinats a l'aplicació de les estratègies del desenvolupament local participatiu
(d'ara endavant, EDLP) dels Grups d'Acció Locals (d'ara endavant, GALP).
Valorada la conveniència de donar suport a les EDLP dels GALP, aprovades per resolució de la persona titular
de la Direcció General en data 28 d'octubre del 2016, adreçades al foment del creixement econòmic, inclusió
social, la creació de llocs de treball i al suport a la mobilitat en les comunitats costeres i interiors dependents
de la i l'aqüicultura, incloent-hi la diversificació de les activitats realitzades en el marc de la pesca i aqüicultura
respecte a d'altres sectors de l'economia marítima, mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb
l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les
atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

1. Convocar per al període 2018-2019, ampliable al 2020-2022, els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la
Pesca destinats al desenvolupament local de Catalunya d'acord amb les bases reguladores aprovades en
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l'Ordre APM/1123/2017, de 21 de novembre (BOE núm. 284 de 21/11/2017 i DOGC núm. 7501 de
21/11/2017).
La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment anterior a la
de la resolució.

2. El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí
Oficial de l'Estat i roman oberta fins a exhaurir el pressupost amb què es dota aquesta línia d'ajuts.

3. Amb les sol·licituds presentades fins al 31 de gener de cada any, es realitzarà per a cada GALP la valoració
de les ajudes, atenent a la disponibilitat pressupostària, per les operacions a realitzar a càrrec del pressupost
aprovat per a l'any en curs i l'any següent. Els beneficiaris indicaran en la sol·licitud a quina de les anualitats
anterior concorren. Un mateix beneficiari pot sol·licitar ajut a les dues anualitats, presentant sol·licituds
independents per a cada anualitat.

4. Aquelles sol·licituds que no puguin ser ateses en el període corresponent per manca pressupostària, podran
ser considerades en el període següent en cas que el beneficiari així ho manifesti, sense que això suposi cap
preferència com a criteri de selecció.

5. Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 2.000.000 euros tenen caràcter de
cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), d'acord amb el que preveuen el Reglament FEMP, i
el Programa Operatiu d'intervenció comunitària del FEMP per al període 2014-2020, i naturalesa de crèdit
plurianual, i van a càrrec de les partides pressupostàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) que s'indiquen en els quadres següents. Aquest import es pot ampliar d'acord amb la
normativa vigent en matèria de subvencions.
El FEMP participa amb el 85% del finançament d'aquests ajuts i el DARP amb el 15% restant.
La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds presentades i de la
disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de valoració i priorització que s'estableixen en l'Annex 2
de l'Ordre APM/1123/2017, de 21 de novembre i en els apartats 3 i 4 d'aquesta Resolució.
L'import màxim de subvenció per projecte és de 150.000€. Aquest import podrà ser superior en cas de no
exhaurir la disponibilitat pressupostària de la convocatòria.
Per a aquesta convocatòria, la dotació pressupostària és la següent:

Anualitats

Pressupost Total

Capítol IV

Capítol VII

AG05/D/770001020/6141 AG05/D/470000120/6141/0042

Anualitat 2018 1.000.000,00€

400.000,00€

600.000,00€

Anualitat 2019 1.000.000,00€

400.000,00€

600.000,00€

Total

800.000,00€

1.200.000,00€

2.000.000,00€

La distribució de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria entre els GALP és la següent:

Anualitats

Grup d'Acció Local Pressupost Total

Anualitat 2018 GALP Mar de l'Ebre
GALP Costa Brava
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Anualitat 2019

GALP Mar de l'Ebre

500.000€

GALP Costa Brava

500.000€

Total

2.000.000€

Desglossament de la partida pressupostària total dels GALP

En el cas de no exhaurir el pressupost establert per algun dels GALP, la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims podrà modificar aquest desglossament segons les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats
per a cada GALP, en el marc de la quantia fixada establerta en els convenis corresponents.

6. 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.

7. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General
de Pesca i Afers Marítims. A aquests efectes, es nomena una Comissió tècnica del GALP que serà 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 en les seves EDLP. 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.

8. 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.

9. Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, que no posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant de la persona titular del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la
notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient. En cas
de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant de la persona titular del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per
resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

10. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,
http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics
establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC). Així mateix, els beneficiaris figuraran en la llista d'operacions, publicada de conformitat
amb l'establert en l'article 119.2 del Reglament Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

11. Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte d'ajut i justificar-les a la Direcció General
de Pesca i Afers Marítims, amb la informació de les actuacions dutes a terme, abans de la data que estableixi
la resolució de concessió i com a màxim el 15 d'octubre de cada any.
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12. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la
Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació,
d'acord amb la normativa reguladora, sense perjudici dels drets que reconeix a aquestes persones beneficiàries
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

13. Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de
gestió i certificació dels ajuts FEMP, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció de Serveis del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Afers Marítims, respectivament.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenció administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al Butlletí Oficial de l'Estat i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

Madrid, 11 de desembre de 2017

Isabel García Tejerina
Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
(De conformitat amb allò que estableix el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

(17.353.119)
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