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Projecte estratègic: Custòdia pel Desenvolupament 

Ordre ARP/54/2021, de 3 de març  i Resolució ARP/842/2021, de 22 de març 
d’abril 

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC 
“CUSTÒDIA PEL DESENVOLUPAMENT” EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 I EN ELS ANYS 2021 i 2022 
(OPERACIÓ 19.03.01) 
 

 
Tortosa, 26 d’octubre de 2021 
 

R E U N I T S: 
 

D’una part, el Sr. Roger Avinyó Martí, amb DNI 47822444Q, President del Consorci per al 

Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, amb NIF P4300064E, amb seu al carrer Barcelona 152, 

telèfon 977511334 i correu electrònic ravinyo@xerta.cat actuant com a GAL Coordinador. 
 

I de l’altra part, el Sr. Xavier Faura i Sanmartín, amb DNI 40921796P, President del Consell Comarcal 

del Baix Ebre, amb NIF P9300004J amb seu al carrer Barcelona 152, 43500, telèfon 977445308 i correu 

electrònic presidencia@baixebre.cat actuant en el seu nom i representació. Actuant com a entitat 

col·laboradora 1. 

 
I de l’altra part, el Sr. Joan Alginet Aliau, amb DNI 47826923X, President del Consorci de Polítiques 

Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), amb NIF P4300087F, amb seu a la Plaça Lluís Companys 

s/n, 43870, telèfon 977707045 i correu electrònic copate@copate.cat actuant en el seu nom i 

representació. Actuant com a entitat col·laboradora 2. 

 
I de l’altra part, el Sra. Cristina Sanchez Alonso, amb DNI 46652004T, Presidenta del Xarxa per a la 

Conservació de la Natura (XCN), amb NIF G63122402 amb seu a C/ Sagrada Família 7 (Universitat de 

Vic), 08500, telèfon 938866135 i correu electrònic info@xcn.cat actuant en el seu nom i representació. 

Actuant com a entitat col·laboradora 3. 

 
I de l’altra part, el Sr. Adam Tomàs Roiget, amb DNI 52600263E, Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta,  

amb NIF P4301400J amb seu a la Plaça de l’Ajuntament 3-4, telèfon 977700476 i correu electrònic 

atomas@amposta.cat actuant en el seu nom i representació. Actuant com a entitat col·laboradora 4. 

 

I de l’altra part, el Sr. Francesc Artur Gas i Ferré, amb DNI 40908181J, Alcalde de l’Ajuntament de 

Roquetes, amb NIF P4313500C amb seu a l’Avinguda Diputació s/n, telèfon 977501511 i correu 

electrònic alcaldia@roquetes.cat actuant en el seu nom i representació. Actuant com a entitat 

col·laboradora 5. 

 

I de l’altra part, la Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, amb DNI 52602218E, Alcalde de l’Ajuntament de 

Tortosa, amb NIF P4315700G amb seu a la Plaça Espanya s/n, telèfon 977585800 i correu electrònic 

mroige@tortosa.cat actuant en el seu nom i representació. Actuant com a entitat col·laboradora 6. 
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I de l’altra part, el Sr. Roger Avinyó Martí, amb DNI 47822444Q, Alcalde de l’Ajuntament de Xerta, 
amb NIF P4305300H, amb seu a la Plaça Major 13, telèfon 977473005 i correu electrònic 
ravinyo@xerta.cat actuant com a entitat col·laboradora 7. 

 
I de l’altra part, el Sr. Oscar Vallejo Soler, amb DNI 40934580P, Director de l’Institut d’Estudis      
Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya, amb NIF Q4300358A, amb seu a la Carretera del 
Poblenou Km 5,5;  telèfon 620891058 i correu electrònic e3013117@xtec.cat actuant com a entitat 
col·laboradora 8. 

 

I de l’altra part, la Sra. Mercè Martínez Martínez, amb DNI 38799754L, Presidenta de la Confederació 

d’Horticultura Ornamental de Catalunya, amb CIF G-61443156, Farina, 135, 08340 de Vilassar de Mar, 

telèfon 673498215 i correu electrònic info@vilesflorides.cat actuant com a entitat col·laboradora 9.  
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EXPOSEN: 
 

I.- Vista l’Ordre ARP/54/2021, de 3 de març i la Resolució ARP/842/2021, de 22 de març. 
 

II.- Vista la voluntat dels ens i territoris que firmen d’iniciar l’execució de la cinquena edició del projecte 

“Custòdia pel Desenvolupament”. 
 
 

Per tal d’instrumentalitzar aquesta participació tant econòmica com d’accions concretes, formalitzen 

el present conveni que es regirà per les següents 
 
 

CLÀUSULES: 
 
 

PRIMERA.- Objecte. 
 

L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre les entitats que firmen per 

regular la participació en l’execució, desenvolupament i confirmació del projecte “Custòdia pel 

Desenvolupament”. 

 
 

SEGONA.- Designació del GAL Coordinador. 
 

Designar el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, amb domicili fiscal al carrer 

Barcelona 151 de Tortosa amb NIF P4300064E, com a grup coordinador del projecte esmentat. 

 
 

TERCERA.- Descripció del projecte estratègic 



4 

Projecte estratègic: Custòdia pel Desenvolupament 

Ordre ARP/54/2021, de 3 de març  i Resolució ARP/842/2021, de 22 de març 
d’abril 

 

 

 
 

 
1.- Objectius 

 
 

L’objectiu general del projecte, en aquesta quarta edició, segueix essent implantar eines i 

estratègies de custòdia del territori per la dinamització local, la conservació d’espais i la gestió 

d’ens. Aquest objectiu general es vincula en 4 línies d’actuació i els següents objectius tant 

específics com operatius: 
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2.- Accions que s’emprendran per aconseguir els objectius 

 
Els objectius específics s’han passat a objectius operatius/d’actuació i d’aquests en deriven les 

accions concretes. 
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S’exposen a continuació les accions amb el responsable de cada una. 

 

Objectiu 
operatiu 
/actuació 

Activitat Responsable  

 
1.   

Divulgació i 
foment de 
polítiques i 

eines  
de CT pel món 

local 
 
- 

MÓN LOCAL  
- 

ADMINISTRACI
Ó 

 
1.1. Acompanyament i/o desenvolupament de projectes 
municipals de custòdia per la recuperació del patrimoni 
natural i cultural 
 

 
*BEMO 
*Ajuntament Amposta 
*Ajuntament Roquetes 
*Ajuntament Tortosa 
*Ajuntament Xerta 
*XCN 
*Viles Florides 

 
1.2. Cicle d’Eines pels Municipis (2na Edició)  
 

 
*BEMO 
*Ajuntament Amposta 
*Ajuntament Roquetes 
*XCN 
*Viles Florides 
*COPATE 

 1.3 Custòdia del Territori – Salut i Natura *BEMO 
*Ajuntament Amposta 
*Ajuntament Roquetes 
*Ajuntament Tortosa 
*Ajuntament Xerta 
*XCN 
*Viles Florides 
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Objectiu 
operatiu 
/actuació 

Activitat Responsable 

2. 
 Divulgació i 
foment del 

valor 
compartit a 

les E i 
corporacions 

- 
MÓN 

EMPRESARIAL 
 

 
2.1. Acompanyament i/o desenvolupament de projectes de  
valor compartit fomentant la CT 
 

 
*BEMO 
*XCN 

 
2.2. Sessions informatives de valor compartit vinculat a CT 
a E del territori 
 

 
*BEMO 

    *XCN 

Objectiu 
operatiu 
/actuació 

Activitat Responsable 

 
 
 
 
 

3.   
Dinamització 
local per la 

custòdia del 
territori 

- 
MÓN 

EDUCATIU I 
MÓN 

ASSOCIATIU 

 
3.1 Sessions de treball amb entitats de custòdia 

 
*BEMO 

    *XCN 

 
3.2 Creació d’un projecte de territori amb escoles i altres 

 

 

 
*BEMO 
*EV/escoles 
*IEPAAC 
 

 
3.3 Activitats per a diverses entitats, associacions i 
cooperatives 

 

 

 
*BEMO 
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Objectiu 
operatiu 
/actuació 

Activitat Responsable 

 
 
 
 
 
 

4. 
Activitat a les 
xarxes socials 

- 
MÓN  

INTERN 
 

 
4.1. Activitat a les xarxes socials 

 

 
*BEMO 
 

 
 
4.2. Campanya de tips a diferents nivells i difusió 

 

 

 
*BEMO 
*EC 

4.3. Formació contínua per les tècniques 

 
 
*BEMO 
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3.- Beneficiaris potencials 

 
Els beneficiaris potencials del projecte seran els següents col·lectius: 

 

 Municipis de les comarques del Baix Ebre i Montsià 

 Entitats de custòdia del territori i entitats sense ànim de lucre de les comarques del Baix 
Ebre i Montsià i les col·laboradores del projecte 

 Escoles i instituts de les comarques del Baix Ebre i Montsià 
 

 Empreses de les comarques del Baix Ebre i Montsià 

 Ciutadania en general 

 
4.- Paper de cada participant en l’organització i la implementació del projecte 

 
Serà responsabilitat del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià: 

 

 Dirigir i coordinar el disseny del projecte, inclosa la preparació del conveni de 

col·laboració i       la preparació de les dades de presentació del projecte. 
 

 Assumir la responsabilitat administrativa i financera de totes les operacions del 

projecte. 
 

 Conservar tota la documentació de l’expedient durant els terminis corresponents 
establerts en la normativa vigent i facilitar-los a les autoritats competents. 

 

 Comunicar al DARP, en relació a cada participant, altres ajuts, ingressos o recursos per 

finançar les activitats subvencionades. 
 

 Dirigir i coordinar totes les tasques del projecte que són responsabilitat de les persones 

o entitats col·laboradores, per tal d’assegurar la correcta implementació del conjunt. 
 

 Promocionar i controlar el projecte en tots els seus aspectes (tècnics, d’execució 

financera, de participació, etc.) 
 

 Publicitar de manera permanent i constant la participació del DARP i de la UE en tots 
els projectes i actuacions que se’n derivin. 

 

 Controlar el progrés de l’execució de la despesa efectuada, organitzar intercanvis entre 

els agents territorials i preparar els documents necessaris. 
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 Dirigir i coordinar la post execució relativa a la continuïtat de l’acció i a les possibilitats 

per a nous avenços en el desenvolupament rural, a la difusió de l’experiència, al tancament 

dels aspectes financers i a qualsevol altre aspecte que sigui procedent. 
 

 Constituir el canal de comunicació entre les entitats col·laboradores i el DARP. 

Trametre totes les informacions rebudes pel que fa al projecte en ambdues direccions. 
 

 Elaborar i presentar l’informe final del projecte, que ha de contenir una àmplia 

descripció de les actuacions executades, l’execució pressupostària del projecte, objectius 

assolits i impacte del projecte en el territori. 
 

A continuació es detallaran les obligacions i responsabilitats de cada entitat col·laboradora 

firmant i es relacionaran amb les accions concretes si s’escau: 

 

Entitat col·laboradora 1, Consell Comarcal del Baix Ebre: 
 

Contribuirà a potenciar acords/accions transmunicipals i fomentaran la custòdia en accions del 

Consell, entre altes: es comprometran a complir les seves responsabilitats i compromisos 

operatius i financers previstos en el projecte, participaran i difondran les actuacions del projecte 

i dinamitzaran i promouran la participació d’actors del seu territori en el projecte. Es tindrà 

relació amb departaments de turisme i medi ambient principalment. 

 

Entitat col·laboradora 2, COPATE: 
 

Farà una aportació financera al projecte amb temps dels seu personal tècnic, ja que alguna de 

les accions del projecte responen a accions que tenen a les seves línies estratègiques. Per a la 

cinquena edició del projecte es preveu explorar la possibilitat de treballar conjuntament l’acció 

amb empreses. Es comprometran a complir les seves responsabilitats i compromisos operatius 

previstos en el projecte i participar i difondre les actuacions del projecte. 

  Complir les seves responsabilitats i compromisos operatius i financers previstos en 

el projecte. 

 Participar i difondre les actuacions del projecte. 

 Dinamitzar i promoure la participació d’actors del seu territori en el projecte. 

 1.2. Cicle d’Eines pels Municipis (2na Edició) (acció 1.2) 
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Entitat col·laboradora 3, XCN: 

 
Serà beneficiària del projecte, ja que amb aquest donem resposta també a accions que ells es plantegen i 

fomentem acords, accions i difusió de la custòdia del territori a les comarques del sud de Catalunya on hi 

havia poca incisió. A part, serà aportador financer en quan al temps dels seus tècnics. Col·laboraran en 

alguna acció concreta amb la seva expertesa i assessorament tècnic i jurídic. Algunes accions seran: 

acompanyament i suport en l’elaboració del Cicle d’Eines tot facilitant contactes, assistint als actes i difonent 

el que s’organitzi; acompanyament pels projectes municipals entre altres. Incloem de nou, una acció 

concreta on vincularem ajuntaments, custòdia i salut i natura. També participar, acompanyar i treballar 

conjuntament el formar part i participar de diversos grups de treball de la XCN i augmentar la visibilitat 

territorial de les nostres comarques i per últim hauran de complir les seves responsabilitats i compromisos 

operatius previstos en el projecte i participar i difondre les actuacions del projecte. 
 

 Complir les seves responsabilitats i compromisos operatius previstos en el projecte. 

 Participar i difondre les actuacions del projecte. 

 Acompanyament i/o desenvolupament de projectes municipals de custòdia per la 
recuperació del patrimoni natural i cultural (acció 1.1) 

 

 Cicle d’Eines pels Municipis (2na Edició) (acció 1.2) 
 

 Custòdia del Territori – Salut i Natura (acció 1.3) 
 

 Acompanyament io/o desenvolupament de projectes de valor compartit fomentant la CT 
(acció 2.1) 

 

 Sessions informatives de valor compartit vinculat a CT a E del territori (acció 2.2) 
 

 Sessions de treball amb entitats de custòdia (acció 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Projecte estratègic: Custòdia pel Desenvolupament 

Ordre ARP/54/2021, de 3 de març  i Resolució ARP/842/2021, de 22 de març 
d’abril 

 

 

Entitat col·laboradora 4, Ajuntament d’Amposta: 
 

 

Farà una aportació financera en quan a temps dels seu personal tècnic/regidories. Seguint amb la línia dels 

anys anteriors; es farà acompanyament en la creació de projectes concrets d’entitat-ajuntament i l’acció 

conjunta dels ajuntaments col·laboradors vinculant salut i natura. A més a més, es duran a terme les accions 

pendents si la pandèmia ho permet del mapeig. També participaran en l’acció de les escoles ja que ja que 

n’hi ha de participants. Es treballa sobretot amb l’àrea de medi rural, joventut i participació. Una de les 

sessions del Cicle d’Eines de nou s’organitzarà a aquest municipi i s’intentarà repetir-hi la temàtica de salut 

i natura. Com amb tots els ajuntaments es mirarà de vincular Viles Florides i es mirarà de vincular salut i 

natura amb alguna acció del paisatge quotidià a l’àmbit urbà. Per últim hauran de complir les seves 

responsabilitats i compromisos operatius previstos en el projecte i participar i difondre les actuacions del 

projecte. 

 Complir les seves responsabilitats i compromisos operatius previstos en el projecte. 

 Participar i difondre les actuacions del projecte. 

 Acompanyament i/o desenvolupament de projectes municipals de custòdia per la 
recuperació del patrimoni natural i cultural (acció 1.1) 

 

 Cicle d’Eines pels Municipis (2na Edició) (acció 1.2) 
 

 Custòdia del Territori – Salut i Natura (acció 1.3) 

 

Entitat col·laboradora 5, Ajuntament de Roquetes: 

 
Farà una aportació financera en quan a temps del seu personal tècnic/regidories. Concretament es 
col·laborarà en l’acompanyament en la creació de projectes d’entitat-ajuntament i també participaran en 
l’acció de les escoles ja que en tenen una que participa durant la quarta edició i es preveu el seguiment a la 
cinquena. Pel Cicle d’Eines es treballarà per repetir la sessió que es va anul·lar pel confinament sobre 
finançament per la conservació de la natura des dels ajuntaments. Com amb tots els ajuntaments es mirarà 
de vincular Viles Florides i es mirarà de vincular salut i natura amb alguna acció del paisatge quotidià a 
l’àmbit urbà. Per últim hauran de complir les seves responsabilitats i compromisos operatius previstos en el 
projecte i participar i difondre les actuacions del projecte. 

 

 Complir les seves responsabilitats i compromisos operatius previstos en el projecte. 
 

 Participar i difondre les actuacions del projecte. 

 Acompanyament i/o desenvolupament de projectes municipals de custòdia per la 

recuperació del patrimoni natural i cultural (acció 1.1) 

 Cicle d’Eines pels Municipis (2na Edició) (acció 1.2) 
 

 Custòdia del Territori – Salut i Natura (acció 1.3) 
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Entitat col·laboradora 6, Ajuntament de Tortosa: 
 
Farà una aportació financera en quan a temps del seu personal tècnic/regidories. Concretament es 
col·laborarà en l’acompanyament en la creació de projectes d’entitat-ajuntament i també participaran en 
l’acció de les escoles ja que en tenen una que participa durant la quarta edició i veurem a la cinquena quines 
hi ha. Com amb tots els ajuntaments es mirarà de vincular Viles Florides i es mirarà de vincular salut i natura 
amb alguna acció del paisatge quotidià a l’àmbit urbà. Per últim hauran de complir les seves responsabilitats 
i compromisos operatius previstos en el projecte i participar i difondre les actuacions del projecte. 
 

 Complir les seves responsabilitats i compromisos operatius previstos en el projecte. 
 

 Participar i difondre les actuacions del projecte. 

 Acompanyament i/o desenvolupament de projectes municipals de custòdia per la 

recuperació del patrimoni natural i cultural (acció 1.1) 

 

 Custòdia del Territori – Salut i Natura (acció 1.3) 
 

Entitat col·laboradora 7, Ajuntament de Xerta: 
 

Farà una aportació financera en quan a temps del seu personal tècnic/regidories. Concretament es 

col·laborarà en l’acompanyament en la creació de projectes d’entitat-ajuntament i també participaran en 

l’acció de les escoles ja que en tenen una que participa durant la quarta edició i veurem a la cinquena quines 

hi ha. Com amb tots els ajuntaments es mirarà de vincular Viles Florides i es mirarà de vincular salut i natura 

amb alguna acció del paisatge quotidià a l’àmbit urbà. Es mirarà de seguir treballant en la línia de la quarta 

edició: façana fluvial i l’acció a la via verda que podia ser una prova pilot pel territori, en funció de com es 

tanqui la quarta edició es veurà què es pot fer. Per últim hauran de complir les seves responsabilitats i 

compromisos operatius previstos en el projecte i participar i difondre les actuacions del projecte. 
 

 Complir les seves responsabilitats i compromisos operatius previstos en el projecte. 
 

 Participar i difondre les actuacions del projecte. 

 Acompanyament i/o desenvolupament de projectes municipals de custòdia per la 

recuperació del patrimoni natural i cultural (acció 1.1) 

 

 Custòdia del Territori – Salut i Natura (acció 1.3) 
 

 

Entitat col·laboradora 8, Institut d’Estudis Aqüícoles i Ambientals de Catalunya: 
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Farà una aportació en quan a temps del seu personal i alumnes. Aquesta és la primera edició com a 
col·laboradors i concretament es col·laborarà en: rebre una formació per part del Projecte CxD sobre què és 
la custòdia, presentar el joc i assessorar i acompanyar en com dinamitzar el joc i seran els alumnes de 
l’institut els qui faran la dinàmica quan escoles ens ho sol·licitin. L’institut es compromet a desenvolupar 6-
7 activitats durant el curs escolar 2021-22 (si no hi ha limitacions per COVID) durant el període de temps que 
va de la darrera setmana d'octubre fins finals de març en l’àmbit territorial on es desenvoluparan les 
activitats (comarques del Montsià i Baix Ebre) i l’alumnat que desenvoluparà l’activitat serà de 2n ECA, dins 
el MP7 Programes d'educació ambiental. Per últim, hauran de complir les seves responsabilitats i 
compromisos operatius previstos en el projecte i participar i difondre les actuacions del projecte. 
 

 Complir les seves responsabilitats i compromisos operatius previstos en el projecte. 
 

 Participar i difondre les actuacions del projecte. 

 Creació d’un projecte de territori amb escoles i altres (acció 3.2) 

Entitat col·laboradora 9, Viles florides: 
 
Farà una aportació en quan a temps del seu personal i per treballar el vincle entre el paisatge urbà i entorn 
municipal amb el que ofereixen de Viles Florides. Algunes accions seran: incloure en les nostres reunions 
com una opció més el segell de Viles Florides i per esta cinquena l’acció amb municipis on vinculem salut i 
natura. Si en l’articulació del Cicle d’Eines es considera adient, es preveu la participació de Viles Florides en 
alguna sessió; la participació de la tècnica del projecte al Fòrum de Viles Florides com a Projecte Custòdia 
per Desenvolupament i treballar anteriorment perquè algun personal d’àrees tècniques i regidories d’àrees 
implicades hi assisteixin; afegir a l’acompanyament que es faran als ajuntaments i EV per tal de desenvolupar 
un projecte/acció concreta que serà de custòdia, incloure la temàtica de Viles Florides en les accions que 
sigui possible: concurs de balcons, activitat a escoles i/o ajuntaments i si s’escau en alguna de les sinergies 
de valor compartit de les empreses també utilitzar-ho com a recurs. Per últim, hauran de complir les seves 
responsabilitats i compromisos operatius previstos en el projecte i participar i difondre les actuacions del 
projecte. 
 

 Complir les seves responsabilitats i compromisos operatius previstos en el projecte. 

 Acompanyament i/o desenvolupament de projectes municipals de custòdia per la 
recuperació del patrimoni natural i cultural (acció 1.1) 

 

 Cicle d’Eines pels Municipis (2na Edició) (acció 1.2) 
 Custòdia del Territori – Salut i Natura (acció 1.3) 
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d’abril 

 

 

 
 

5.- Acords per al finançament, l’organització i seguiment del projecte 

 
El control i seguiment del projecte es realitzarà per part del GAL coordinador, el Consorci per al 

Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, el qual exercirà les funcions i obligacions assignades 

d’acord amb l’apartat 6.2 de l’Annex 1 de les bases reguladores de l’Ordre ARP/54/2021, de 3 

de març. 

 
 

6.- Resultats esperats 

 
El projecte contempla uns resultats esperats per a cada acció. A continuació es detallen els resultats 

esperats en el global del projecte: 

 
Quantitatius: 

 

 Realització de projectes municipals per promoure el patrimoni natural i cultural i inici d’accions 
conjuntes de vincular custòdia i el binomi de salut i natura 

 Realització de la segona edició del Cicle d’Eines  

 Realització de projectes de valor compartit amb empreses i sessions informatives 

 Sessions de treball amb entitats de custòdia 

 Seguiment i re-creació i desplegament d’un projecte de territori amb les escoles i institut i altres 

 

 Comunicació a tots els nivells: interna, de formació i càpsules de difusió 

Qualitatius: 

  Augmentar el coneixement de la custòdia i incentivar la creació d’acords de custòdia i 

la conservació  

 

 Incentivar l’aposta de la custòdia en projectes de valor compartit tant em el món 

educatiu, associatiu i empresarial 
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d’abril 

 

 

 

 
QUARTA.- Pressupost 

 

La dotació pressupostària total del projecte aprovada és de: 29.642,39€-. 
 
 

CINQUENA.- Compromís de finançament 
 

Cada entitat signant es compromet a complir les seves responsabilitats i compromisos operatius 

i financers previstos en el projecte. 
 

El pressupost del projecte es finança, d’una part, mitjançant la subvenció demanada que 

correspondrà d’aportació del DARP (90%) amb cofinançament del FEADER i, de l’altra part, 

mitjançant una aportació econòmica (10%) per part del mateix GAL coordinador del projecte, 

el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. Les altres 9 entitats col·laboradores 

no fan aportació. 
 

La distribució és la següent: 
 

 

Col·laboradors del projecte 
Aportació 
econòmica 

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià         
 
 
              2.964,24.- 

Consell Comarcal del Baix Ebre sense aportació 

COPATE – Reserva de la Biosfera sense aportació 

Xarxa per a la Conservació de la Natura - XCN sense aportació 

Viles Florides sense aportació 

Ajuntament d'Amposta sense aportació 

Ajuntament de Roquetes sense aportació 

Ajuntament de Tortosa sense aportació 

Ajuntament de Xerta sense aportació 

Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya (IEPAAC) sense aportació 

Col·laboradors del projecte 
Aportació 
econòmica 

DARP 26.678,15.- € 

TOTAL 29.642,39- 
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d’abril 

 

 

 
 

 
SISENA.-.- Cronograma d’execució de les accions: 

 

 
Accions 

nov- 
21 

des- 
21 

gen- 
22 

febr- 
22 

març- 
22 

abr- 
22 

maig- 
22 

juny- 
22 

jul- 
22 

ag- 
22 

set- 
22 

oct- 
22 

1.1             

1.2             

1.3             

2.1             

2.2             

3.1             

3.2             

3.3             

4.1             

4.2             

4.3             

 
 

SETENA.- Clàusula que permeti noves adhesions 
 

L'admissió de nous socis, es realitzarà a través d’una sol·licitud que s'haurà de dirigir al grup 

coordinador, el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 
 

VUITENA.- Publicitat 
 

En tota la publicitat que es dugui a terme de les actuacions relacionades amb aquest conveni 

haurà de constar expressament la participació del DARP, de la Generalitat de Catalunya, del 

FEADER i del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 

 

 
 

NOVENA.- Durada del conveni 
 

El període de vigència del conveni serà fins a la finalització de l’execució i justificació del projecte. 

Així mateix, aquest acord continuarà vigent pel que respecte a les obligacions legals de cada un 

dels participants en matèria de custòdia de documentació i de justificació administrativa-

financera durant cinc anys posteriors a la finalització de l’execució del projecte. 

 
 

DESENA.- Modificació del conveni 



18 

Projecte estratègic: Custòdia pel Desenvolupament 
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Les modificacions del conveni o del projecte estratègic propi hauran de ser proposades i 

notificades per escrit al grup coordinador 
 

ONZENA.- Causes de resolució del conveni 
 

El Conveni s’extingeix per resolució. Són causes de resolució del conveni: 
 

a) Per arribar el termini pactat; 
 

b) Per mutu acord de les parts abans del seu venciment; 
 

c) Per incompliment d’una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni. 

En aquest cas, l’altra part podrà exigir-ne el compliment o la seva resolució. 

 
 

DOTZENA.- Tractament de dades 
 

Cada entitat signant es compromet a complir les seves responsabilitats relatives a la seguretat 

en la custòdia i tractament de la informació, segons el que s'estableix en el Reglament General 

de Protecció de Dades (RGPD), d'aplicació directa en tots els Estats membres a partir del 25 de 

maig de 2018, que actualment es completa amb la normativa estatal espanyola, d'entrada en 

vigor el 7 de desembre de 2018, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). 

 
 

TRETZENA.- Naturalesa jurídica i resolució de conflictes 
 

Legislació aplicable i organisme competent per dirimir conflictes 
 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes 

d’aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la Jurisdicció 

Contenciosa Administrativa. 

 

 

CATORZENA.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE 
 

♣ El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

de finances públiques de Catalunya. 

 

♣   L’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 

 
♣ La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  
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♣ El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
♣ El Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el 

funcionament de l'Organisme Pagador dels ajuts finançats pels fons FEAGA i FEADER 

estableix que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca és l’Organisme Pagador 

de les despeses imputables al FEAGA i al FEADER, que regula el Reglament (UE) núm. 

1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre (DOUE L 347 de 

20/12/2013). 

 

♣ El Decret 133/1985, de 25 d’abril, de reglament de la funció interventora. 

 
♣ El Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre, 

pel que 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 que 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. 

 

♣ Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, 

relatiu a l’ajut al desenvolupament rural mitjançant del Fons Europeu Agrícola de 

Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 

1698/2005 del Consell. 

 

♣ El Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 

de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es 

deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) 

núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell. 

 

♣ El Reglament d’Execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual 

s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament 

Europeu i del Consell en allò relatiu al sistema integrat de gestió i control, les mesures de 

desenvolupament rural i la condicionalitat. 
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I en prova de conformitat signem el present conveni de col·laboració, amb 1 còpia a un sol efecte, en 

el lloc i data esmentats en l’encapçalament: 

 

 

Consorci per el Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 

 

 

COPATE 

 

 

 

XCN 

 

 

 

Ajuntament d’Amposta 

 

 

 

Ajuntament de Roquetes 

 

 

 

Ajuntament  de Tortosa 

 

 

 

Ajuntament de Xerta 

 

 

 

IEPAAC 

 

 

 

Viles Florides
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