
ADDENDA  DE  PRÒRROGA  I  MODIFICACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA
GENERALITAT,  A  TRAVÉS  DE  LA  CONSELLERIA  D'AGRICULTURA,  MEDI  AMBIENT,  CANVI
CLIMÀTIC  I  DESENVOLUPAMENT  RURAL  I  ELS  GRUPS  D'ACCIÓ  LOCAL  DE  PESCA  PER  A
l'APLICACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU EN EL MARC DEL
FEMP 2014-2020.

REUNITS:

D'una  part,  MIREIA  MOLLÁ  HERRERA,  Consellera  d'Agricultura,  Desenvolupament  Rural,  Emergència
Climàtica i Transició Ecològica, càrrec per al qual va ser nomenada per decret 6/2019, de 17 de juny, del
president de la Generalitat, pel qual nomena les persones titulars de les vicepresidències i de les conselleries
(DOGV número 8571 de 17 de juny de 2019), d'acord amb les facultats conferides per l'article 28 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

D'una altra part, el Grup d'Acció Local (d'ara en avant, GALP), que es relaciona:

GALP BAHÍA DE SANTA POLA amb seu en Club Nàutic de Santa Pola, Contradic del port pesquer s/n, Santa
Pola, codi postal 03130, província d'Alacant, i amb número d'identificació fiscal  , representat pel seu presi-
dent, ANGEL LUCHORO PIEDECAUSA, amb número d'identificació fiscal  , nomenat per acord de l'òrgan
competent de l'associació segons els seus estatuts, en data 3 de maig 2019.

Totes dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquesta addenda i a aquest
efecte,

EXPOSEN:

Que el dia 15 de gener de 2018 es va subscriure el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de
la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i GALP BAHÍA DE SANTA
POLA per a la implantació de l'estratègia de desenvolupament local participatiu en el marc del FEMP 2014-
2020.

Que d'acord amb la clàusula segona el conveni tindrà una duració de quatre anys i que en qualsevol moment
abans  de  la  seua  finalització,  les  persones  signants  podran  acordar  el  seu  prorroga  per  un  període
addicional, sempre que la duració total no excedisca de sis anys.

Que s'ha manifestat per GALP  BAHÍA DE SANTA POLA la intenció de formalitzar  una pròrroga fins a la
finalització de l'execució del FEMP2014-2020 en el marc del desenvolupament participatiu.

Que és voluntat de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica la pròrroga del conveni conforme al manifestat pel  GALP BAHÍA DE SANTA POLA modificant el
termini d'execució.

Que pel fet que no s'ha aprovat un nou reglament que establisca les mesures financeres per al següent
període FEMP, i que existeix la disponibilitat pressupostària en el fons actual que permet finançar totes les
accions possibles perquè els grups complisquen amb les seues estratègies, pertoca modificar la clàusula la
24.5 del conveni. 



 

Que pertoca actualitzar la clàusula de protecció de dades, que actualitza la normativa vigent.

CLÀUSULES

Primera. Pròrroga del conveni

Es prorroga per dos anys, des de 15 de gener 2022 fins al 14 de gener de 2024, el conveni de col·laboració
entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural  i  GALP  BAHÍA  DE  SANTA  POLA per  a  la  implantació  de  l'estratègia  de  desenvolupament  local
participatiu en el marc del FEMP 2014-2020. 

Segona.  Modificar  la  clàusula  vint-i-quatre,  punt  5  d'obligacions  econòmiques,  que  queda
redactada de la manera següent:

 “5. El Galp podrà imputar les despeses de funcionament i animació en què incorreguera des de la signatura
del conveni, una vegada iniciat el termini d'execució de l'activitat fins a la finalització del conveni”.

Tercera. Modificar la clàusula quarta de protecció de dades de caràcter personal, que queda
redactada com diu a continuació:

A aquest conveni li és aplicable el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
(RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets di -
gitals i la seua normativa de desenvolupament. S'adjunta annex amb el desenvolupament d'aquesta clàusula
de protecció de dades i confidencialitat per a aquest conveni, que constitueix l'acte jurídic previst en l'article
28.3 del RGPD.

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica

 

 Mireia Mollá Herrera

President de GALP BAHÍA DE SANTA POLA

Angel Luchoro Piedecausa



 

ANNEX·  

CLÀUSULES DE PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT 

CLÀUSULES

PRIMERA. Règim jurídic

1. A aquest conveni li és aplicable el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27

d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals

(RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets di-

gitals i la seua normativa de desenvolupament.

2. L'entitat  GALP BAHÍA DE SANTA POLA prestarà a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica serveis de col·laboració per a l'aplicació de l'estratègia de desen-

volupament local participatiu en el marc del FEMP els quals impliquen el tractament de dades de caràcter

personal per compte del responsable d'aquest.

3. La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica té la con-

sideració de responsable del tractament de les dades de caràcter personal, perquè és la persona jurídica que

determina els fins i mitjans d'aquest.

4. L'entitat GALP BAHÍA DE SANTA POLA té la consideració d'encarregada del tractament de les dades de ca-

ràcter personal, perquè és la persona jurídica que tracta els mateixos per compte del responsable.

5. De conformitat amb l'article 33 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, l'accés per part de l'entitat

GALP BAHÍA DE SANTA POLA  com a encarregada del tractament a les dades de caràcter personal que es

tracten en l'àmbit d'aquest conveni no es considerarà comunicació de dades sempre que es complisca els es -

tablits en el Reglament (UE) 2016/679 i restant normativa en matèria de protecció de dades.

6. Aquest document constitueix l'acte jurídic previst en l'article 28.3 del RGPD pel qual es regeix el tracta-

ment de dades de caràcter personal de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Cli-

màtica i Transició Ecològica per part de l'entitat GALP BAHÍA DE SANTA POLA com a encarregada del tracta-

ment per a l'objecte, fins i duració previst en aquest.

SEGONA. Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

1. Identificació del tractament de dades de caràcter personal: 

Ajudes a la pesca del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)

2. Objecte: De conformitat amb l'apartat tercer, de l'Annex I de l'Ordre 22/2016, de 3 d'agost, el GALP funci -

onara sota la figura d'Entitat Col·laboradora dependent directament de l'Organisme Intermedi de Gestió.  El



 

GALP va desenvolupar l'estratègia al principi del Període de FEMP, en la mateixa estan les mesures per a les

quals es poden sol·licitar les ajudes i el barem de puntuació per a cadascun dels projectes, a aquest respec-

te l'entitat col·laboradora avalua prèviament, en cada convocatòria les sol·licituds perquè tot estiga correcte i

puntuen les mateixes d'acord amb el barem, no utilitzant cap aplicació informàtica, ni captura de dades

sent el tractament de dades personals visual. 

 3. Col·lectius: Els col·lectius a les dades dels quals es podrà tindre accés per part de l'entitat GALP BAHÍA

DE SANTA POLA són: Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, interessades en

els procediments.

4. Categoria de dades personals tractats: Les dades de caràcter personals als quals es tindrà accés són els

següents:

Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça (postal i electrònica), signatura i telèfon.

Dades relacionades amb els documents presentats.

Dades de representació.

TERCERA. Duració del tractament

El tractament de dades de caràcter personal s'estendrà fins al 14 de gener de 2024.

QUARTA. Obligacions de l'encarregat del tractament:

- Tractaments autoritzats: Queda terminantment prohibida l'aplicació o utilització de les dades de caràcter

personal objecte de tractament per a fins diferents dels ací previstos, excepte autorització expressa manifes -

tada per escrit pel responsable del tractament en el marc d'aquest conveni.

- Mesures tècniques i organitzatives: L'encarregat del tractament, tenint en compte els elements enumerats

en l'article 25 del RGPD, haurà de comptar amb les mesures tècniques i organitzatives apropiades que s'han

d'aplicar a fi de garantir i acreditar que el tractament és conforme amb el reglament esmentat, amb la Llei

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, les seues normes de desenvolupament i la legislació sectorial aplicable.

D'acord amb la disposició addicional primera de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre “en els casos en

els quals un tercer preste un servei en règim de concessió, encàrrec de gestió o contracte, les mesures de

seguretat es correspondran amb les de l'Administració pública d'origen i s'ajustaran a l'Esquema Nacional de

Seguretat”.

- Registre d'activitats de tractament: L'encarregat haurà de mantindre el seu registre d'activitats de tracta-

ment, llevat que concórreguen els requisits de l'excepció de l'article 30.5 del RGPD.



 

- Seguretat del tractament: L'encarregat tractarà les dades personals de conformitat amb els criteris de se-

guretat i el contingut previst en l'article 32 del RGPD, atendrà el que es disposa en l'Esquema Nacional de

Seguretat i realitzarà anàlisi de risc i, quan pertoque, avaluacions d'impacte, amb la finalitat d'assegurar la

confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i traçabilitat permanents dels sistemes i serveis de trac-

tament.

- Exercici de drets: L'encarregat del tractament assistirà al responsable, tenint en compte la naturalesa del

tractament, a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que siga possible, perquè

aquest puga complir amb la seua obligació de respondre a les sol·licituds que tinguen per objecte l'exercici

dels drets de les persones interessades. L'encarregat del tractament comunicarà de manera immediata al

responsable del tractament les sol·licituds d'exercici de drets que reba i, en cap cas, es demorarà més enllà

del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud. La remissió s'acompanyarà de la documentació

que haguera aportat el sol·licitant i altres informacions que puguen ser rellevants per a resoldre la sol·licitud.

- Violacions de seguretat: De conformitat amb l'article 33 del *RGPD, l'encarregat del tractament haurà de

comunicar al responsable del tractament, de manera immediata i a tot tardar en el termini de 24 hores,

qualsevol violació de la seguretat de les dades personals a càrrec seu de la qual tinga coneixement, junta-

ment amb tota la informació disposada en el precepte esmentat. Si no és possible facilitar tota la informació

en aquest termini, la informació restant s'aportarà de manera gradual sense dilació indeguda.

- Confidencialitat: L'encarregat del tractament de dades, així com totes les persones que intervinguen en

qualsevol fase d'aquest, estaran subjectes al deure de confidencialitat al qual es refereix l'article 5.1.f) del

Reglament (UE) 2016/679 i  al  deure de secret professional  de conformitat  amb la normativa aplicable.

Aquesta obligació general es mantindrà encara quan aquest personal haguera finalitzat la relació amb l'en-

carregat del tractament. Serà obligació de l'encarregat de tractament comunicar i exigir al seu personal el

compliment del deure de confidencialitat i secret professional, així com la resta de condicions i termes fixats

en aquest conveni. Així mateix, garantirà, si és el cas, la formació necessària en matèria de protecció de da -

des personals de les persones que intervinguen en el seu tractament.

- Col·laboració amb el responsable: L'encarregat ajudarà el responsable a garantir el compliment de les se-

ues obligacions en matèria de mesures de seguretat, anàlisi de riscos, avaluacions d'impacte i requeriments

per part de l'autoritat competent.

- Compliment d'obligacions: L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable tota la infor-

mació necessària per a demostrar el compliment de les obligacions establides en aquest clausulat, així com

per a permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d'un

altre auditor autoritzat per aquest responsable.

- Cessions: Llevat que compte en cada cas amb l'autorització expressa del responsable del tractament, l'en-

carregat no podrà comunicar (cedir) ni difondre les dades personals a tercers, ni tan sols per a la seua con-

servació, sense perjudici dels supòsits de subencarregats, en la subcontractació, i altres cessions legalment

establides.



 

 - Subencarregat: L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització prèvia

per escrit, específica o general, del responsable. En aquest últim cas, l'encarregat informarà el responsable

de qualsevol canvi previst en la incorporació o substitució d'altres encarregats, donant així al responsable

l'oportunitat d'oposar-se a aquests canvis. En el supòsit de subencarregat, l'encarregat imposarà al suben-

carregat, com a mínim, les obligacions previstes per a ell en aquest conveni. Aquestes obligacions hauran de

constar en un contracte o un altre acte jurídic establit conformement al Dret de la Unió o dels Estats mem-

bres. En qualsevol cas, davant un possible incompliment, sempre respondrà enfront del responsable l'encar-

regat i no el subencarregat.

- Transferències internacionals de dades: L'encarregat no podrà realitzar transferències internacionals de da-

des, llevat que es donen alguna de les circumstàncies següents:

estiga obligat a això en virtut del Dret de la Unió o de l'Estat membre que li resulte d'aplicació. En

aquest cas, informarà per escrit al responsable del tractament d'aquesta exigència legal amb ante-

lació suficient i rebrà les instruccions que pertoquen.

complisca amb alguna de les garanties establides en els articles 44 a 50 del RGPD i aportació prova

d'aquest compliment.

- Delegat de protecció de dades: l'encarregat, en cas de comptar amb un delegat de protecció de dades, co-

municarà la seua identitat i dades de contacte al responsable del tractament.

- Dret d'informació: L'encarregat, en el cas d'obtindre les dades de les persones interessades directament,

els haurà de facilitar la informació relativa als tractaments de dades que es realitzaran de conformitat amb el

que es disposa en l'article 13 de RGDP.

QUINTA. Incompliment d'obligacions per part de l'encarregat del tractament

Si l'encarregat del tractament destinara les dades de caràcter personal a una finalitat diferent d'aquella per a

la qual es van recaptar o incomplira qualsevol de les obligacions recollides en aquest document, estaria in-

corrent en la responsabilitat  prevista en el règim sancionador previst en la legislació aplicable en matèria de

protecció de dades, sense perjudici de les restants conseqüències jurídiques que resultaren d'aplicació de

conformitat amb la normativa reguladora en matèria dels convenis.

Si l'encarregat del tractament infringeix el RGPD en determinar els fins i mitjans del tractament, serà consi -

derat responsable del mateix amb els efectes legals previstos en la normativa en matèria de protecció de da-

des. 
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