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Presentació

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, organisme 
autònom de caràcter administratiu de la Generalitat adscrit al Departament 
de Territori i Sostenibilitat i del qual en sóc el president, té com a objectiu 
principal el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre; és per 
això que totes les actuacions que es duen a terme van encaminades a 
aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació 
que contribueixin a aquest desenvolupament.

En aquest sentit crec que és interessant destacar entre les diverses accions 
que duem a terme la que fa referència al manteniment de la navegabilitat al 
riu Ebre, així com també l’aposta que hem fet, a l’hora d’aconseguir recursos 
europeus per dur a terme el projecte LIFE + Nature: MIGRATOEBRE que té 
com a principal objectiu la recuperació de l’esturió, així com la millora de les 
poblacions d’anguila, llamprea i saboga al tram final del riu Ebre i, alhora, 
fomentar la restauració de la connectivitat ecològica d’aquest tram de riu.

Dins del programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres 
de l’Ebre, l’organització de jornades temàtiques i el suport que es dóna des 
de l’Institut a totes les activitats que es desenvolupen al riu Ebre i també 
als estudiants de les nostres comarques, són, entre altres, les tasques que 
duem a terme amb el suport, és clar, de tots els agents implicats del territori.

No puc passar per alt les activitats d’oci i esports de natura que s’organitzen 
al llarg de tot l’any i que són un element aglutinador de comunicació social, 
d’impuls econòmic i de desenvolupament en el si de les Terres de l’Ebre; tot 
això ho fem amb la finalitat i encaminat a donar a conèixer el nostre territori, 
la nostra cultura, la nostra gastronomia i la nostra història, per això pedalem 
per la via verda, baixem en piragua pel riu Ebre i  caminem per camins i 
senders i per les GR.

M’agradaria posar un accent especial en el fet que, juntament amb les 
administracions locals del territori, hem continuat col·laborant amb la 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme per a la tramitació i 
posterior aprovació del Pla director urbanístic, normativa única i inequívoca 
que ha de servir per regular les noves construccions i instal·lacions agràries, 
i ordenar els usos admissibles en les edificacions preexistents en sòl no 
urbanitzable. 

Com a resum us puc dir i garantir que, malgrat la complexitat de la situació 
econòmica i dels greus problemes que està comportant la crisi, no abaixarem 
la guàrdia, treballarem amb els instruments i les eines necessàries per poder 
assolir els nostres objectius.

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

President de l’Institut per al Desenvolupament

de les Comarques de l’Ebre
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1.1
Finalitat de l’Institut per al 
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre 

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és un orga-
nisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, creat mitjançant 
Llei  12/1993, de 4 de novembre, modificada per Llei 4/1996, de 2 d’abril, 
i per Llei 11/2002, de 27 de maig, i actualment regulat pel Decret legislatiu 
1/2003, de 8 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut 
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. 

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre està adscrit 
al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant Decret 342/2011, de 
17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat 
i constitueix el seu objectiu principal el desenvolupament integral de les 
comarques de l’Ebre, per la qual cosa totes les funcions de l’Institut “han 
d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de 
programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament”. 

Introducció
Finalitat de l’IDECE
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Introducció
Funcions de l’IDECE1.2

Funcions de l’IDECE

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre té com a 
funcions, entre d’altres, les següents:

•	 Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i 
desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del 
Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta i  aquells  que 
integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora 
afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants, a 
més de participar en l’elaboració i l’avaluació del Pla territorial parcial 
de les Terres de l’Ebre.

•	 Assessorar i realitzar estudis i treballs tècnics encaminats a obtenir un 
coneixement millor de la realitat i les perspectives de les comarques 
del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

•	 Fomentar la projecció de les comarques esmentades.
•	 Adoptar mesures d’impuls i fer el seguiment de les accions que 

s’acordin.
•	 Potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals 

de la zona.
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Introducció
Programes de treball

Programes de treball

Per a dur a terme el desenvolupament de les seves funcions i per a complir 
els seus objectius, planifica les seves actuacions en programes de treball, 
que són els següents:

•	 Programa de treball per al desenvolupament del Pla territorial de les 
Terres de  l‘Ebre.

•	 Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de 
l’Ebre.

•	 Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat.
•	 Programa de treball per a la projecció del territori.
•	 Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals.

1.3
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Introducció
Estructura1.4

President

 
Vicepresident primer 

Vicepresident segon 

 
Vocals en representació  
dels grups parlamentaris

 
 

Vocals en representació de la 
Generalitat

Sr. Santi Vila i Vicente  
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Sr. Antoni Montagut i Franch 
Consell Comarcal del Baix Ebre

Sr. Agustí Serra i Monté 
Director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de 
Territori i Sostenibilitat 

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola 
Grup parlamentari Convergència i Unió

Sr. Lluís Melich i Garcia 
Grup parlamentari Socialistes

Sr. Joan Bertomeu i Bertomeu 
Grup parlamentari Partit Popular de Catalunya

Sr. Joan Moisés i Reverté 
Grup parlamentari d’ICV-EUA

Sr. Josep Lluís Salvadó i Tenesa 
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Sr. Vicente Castillo i Molina 
Grup parlamentari de Ciutadans

Sr. F. Xavier Pallarès i Povill 
Delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre

Sra. Mercè Miralles i Guerrero 
Departament Empresa i Ocupació

Sr. Pere Vidal i Ferré 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Sra. Carmen Bigorra i Gualba 
Departament de Territori i Sostenibilitat

Òrgans col·legiats
Consell Rector. Composició
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Introducció
Estructura

Vocals en representació dels 
consells comarcals

 
Vocals en representació de la 
societat civil

 
Secretari

Sr. Tomàs Castells i Fresquet 
Consell Comarcal del Baix Ebre

Sra. Núria Balagué i Raga 
Consell Comarcal del Montsià

Sr. Ricard Bort i Fibla 
Consell Comarcal del Montsià

Sr. Jordi Jardí i Pinyol 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Sr. Francesc Lluís Barbero i Escrivà 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Sr. Carles Luz i Muñoz 
Consell Comarcal de la Terra Alta

Sra. Soraia Roig i Segura 
Consell Comarcal de la Terra Alta
 

Sr. José Daniel Cortijo i Martinez 
En representació de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre

Sr. Wifredo Miró i Baiges 
En representació de la Unió General de Treballadors a les Terres de l’Ebre

Sr. Jordi Borràs i Ollé 
Director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Consell Rector. Sessions convocades el 2014

Durant l’any 2014 es van convocar dos consells rectors. 

En el Consell Rector de data 31 de gener de 2014 varen tractar els següents punts:

•	 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
•	 Aprovació de la proposta d’elecció del president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre
•	 Contracte manteniment navegabilitat riu Ebre, any 2014
•	 Pla d’activitats any 2014
•	 Donar compte del projecte MIGRATOEBRE programa LIFE Unió Europea
•	 Transferències de crèdit des del SOC a l’IDECE
•	 Subvenció per a destinacions turístiques
•	 Agenda territorial de l’Ebre

En el Consell Rector de data 11 de desembre de 2014 varen tractar els següents punts:

•	 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
•	 Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE 2013
•	 Pla d’activitats any 2015
•	 Informació del desenvolupament del projecte LIFE
•	 Subvenció de la Fundación Biodiversidad
•	 Sol·licitud d’autorització d’inclusió de Reserva de la Biosfera al logotip Terres de l’Ebre
•	 Contracte de serveis per al manteniment de la navegabilitat del riu Ebre, entre Ascó i Amposta, 2015-2018. Plurianual
•	 Informar dels suports atorgats a altres organismes públics
•	 Agenda territorial de l’Ebre
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Introducció
Estructura

Consell assessor
D’acord amb l’article 4 del Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre, el Consell Assessor és un dels òrgans col·legiats de 
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. Òrgan de 
caràcter consultiu.

En el Consell Assessor hi ha representades les parts interessades, públiques 
i privades, de les comarques de l’Ebre.

Consell Assessor. Sessions convocades el 2014
No s’han convocat reunions durant l’any 2014. 
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Introducció
Estructura

President 
 
 
Representants de la Generalitat 
de Catalunya

Associació Catalana de 
Municipis i Comarques

 
 
Federació de Municipis de 
Catalunya  

Representants de les 
organitzacions empresarials

Representants de les 
organitzacions sindicals

Sr. Josep M. Franquet i Bernis

Sr. Antoni Montagut i Franch 
Vicepresident primer de l’IDECE

Sr. F. Xavier Pallarés i Povill 
Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre

Sra. Mercè Miralles i Guerrero 
Departament d’Empresa i Ocupació

Sra. Manolita Cid i Espuny 
Departament de Benestar Social i Família

Sr. Ferran Bladé i Pujol

Sr. Àngel Ferràs i Tomàs

Sr. Francesc Miró i Melich

Sr. Joan Curto i Querol

Sr. Emili Castellà i Llorca

Sra. Laura Taberné i Ràfales

Sr. Jaume Esteve i Mañà

Sr. Santiago Roselló i Chavarria

Sr. Wifredo Miró i Baiges 
Unió General de Treballadors

Sr. Moisés Fabra i Serral 
Unió General de Treballadors

Sr. Josep Casadó i Escribà 
Comissions Obreres

Sr. David Queralt i Soria 
Unió Sindicat Obrera de Catalunya

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre
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Introducció
Estructura

Representants de les 
organitzacions sindicals  
agràries

Representants de les 
organitzacions de cooperatives 
agràries

Representants de les confraries 
de pescadors

Secretari

Assisteix amb veu i sense vot

Sr. Joan Montesó i Ollé 
Unió de Pagesos

Sr. Albert Castelló i Miró 
ASAJA

Sr. Josep Pere Colat i Clua 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Sr. Josep Molina i Navarro

Sr. Jordi Espuny i Gisbert  

Sr. Jordi Borràs i Ollé 
Director de l’IDECE

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre. Sessions convocades el 2014

Durant l’any 2014 es va convocar dues sessions:

Consell Econòmic i Social de data 16 de gener de 2014. Es van tractar els següents punts:

•	 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
•	 Proposta elecció president del CESTE.
•	 Biosfera. Què pot suposar i quina repercussió pot tenir la declaració per la UNESCO de Reserva de la Biosfera de 

les TE.  
•	 Conveni amb el SOC.
•	 Ajuts per a destinacions turístiques.
•	 MIGRATOEBRE programa LIFE Unió Europea.

Consell Econòmic i Social de data 24 d’abril de 2014. Es van tractar els següents punts:

•	 Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la reunió anterior.
•	 Intervenció del Director Territorial d’Agricultura a les Terres de l’Ebre, Sr. Pere Vidal  sobre diversos assumptes del 

seu Departament.
•	 Explicació projectes Biodiversitat i l’Arbre és vida, a càrrec del Dr. Joan Tous.
•	 Declaració del CESTE respecte del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, segons proposta adjunta.
•	 Declaració del CESTE en relació al projecte Barcelona World.
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Introducció
Organismes amb representació de l’IDECE1.5

Organismes amb representació de 
l’IDECE

L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori. 
Aquesta participació comporta una actuació activa en la presa de decisions 
que afecten les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.

Els organismes amb representació de l’IDECE són:

INSTITUCIÓ ÒRGAN REPRESENTANT NOMENAMENT
REPRESENTANT 

PER L’IDECE

Parc Natural dels 
Ports 

Junta Rectora IDECE Conseller TES Director

Patronat Turisme 
Terres de l’Ebre

Consell Rector IDECE
Consell Rector 

IDECE
Vicepresident

Consell de Marca IDECE
Consell Rector 

IDECE
Director

CODE Ple Generalitat 
Consell Rector 

IDECE ratif. acord 
Govern

Director

Parc Natural del 
Delta de l’Ebre

Junta Rectora IDECE Conseller TES Director

Comissió Territorial 
d’Urbanisme de 
Terres de l’Ebre

Comissió IDECE

Membre de lliure 
designació per part 
de la Presidència de 

la Comissió 

Director
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Introducció
Cessió de la sala de reunions de l’IDECE a tercers 1.6
Cessió de la sala de reunions de 
l’IDECE a tercers

L’IDECE, en la seva línia de col·laboració vers les diferents entitats i 
organismes, ha cedit durant l’any 2014 la sala de reunions per a la realització 
de cursos, jornades i reunions diverses sobre temes d’interès del territori. 
Les entitats i organismes són: 

ORGANISME O ENTITAT TEMA
DATA 

REALITZACIÓ

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre

Reunió de coordinació 29/01/14

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre

Reunió de coordinació 27/02/14

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre

Reunió de coordinació 27/03/14

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre

Reunions de coordinació 24/04/14

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre

Reunió de coordinació 29/05/14

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre

Reunió de coordinació 26/06/14

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre

Reunió de coordinació 31/07/14

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre

Reunió de coordinació 30/10/14

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre

Reunió de coordinació 27/11/14

Servei Territorial de Transports de Tarragona Comissió de Taxi 17/06/14

Direcció General de Polítiques Ambientals Presentació estudi Canvibosc 18/06/14

Servei Territorial de Transports de Tarragona Junta arbitral 10/07/14
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Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE1.7

Memòria de la gestió econòmica
de l’IDECE 2014

Pressupost d’ingressos

La Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat 
per al 2014 aprovà els pressupostos per l’exercici a l’Institut per 
al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre per un import de 
1.007.129,21 Euros. 

Pel que fa al pressupost de despeses, aquestes es troben equilibrades 
amb el pressupost d’ingressos, i la distribució de les despeses per 
capítols pot apreciar-se en el quadre següent.

Motivat pel projecte LIFE MIGRATOEBRE concedit, per la UE, a l’Institut 
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre s’han fet diverses 
generacions de crèdit i a tal efecte s’ha variat el pressupost del capítol 2 
i 6 per un import de 160.764,00 € a l’exercici 2014.

Tanmateix el Govern acordà una subvenció al CODE per la qual també 
es va fer una generació de crèdit al capítol 4 per un import de 144.000 €.
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Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE

I així mateix per les petites variacions del capítol 1 hi ha hagut una 
generació a l’exercici 2014 de la quantitat de 3.872,25 €, per la qual 
cosa el pressupost d’ingressos i despeses ha quedat de la tal i com es 
detalla a continució:
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Introducció
Personal1.8

Personal de l’IDECE
L’estructura orgànica de funcionament de l’IDECE la conforma la següent relació de personal. 
 
Personal Nivell Serveis

Laboral      (1) A1 Directius

Funcionari (1) C Administratiu

Funcionari (1) A Tècnic

Laboral      (1) D Control d’obres



2
Actuacions i
activitats realitzades
2.1 Objectius

2.2  Programa de treball per al desenvolupament del Pla Territorial de les 
Terres de l’Ebre 
Agenda territorial de les Terres de l’Ebre.  

2.3  Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les
 Terres de l’Ebre 

Jornades temàtiques de caràcter professional a les Terres de l’Ebre
 Participació de l’IDECE en actes d’incidència a les Terres de l’Ebre
 Projecte MIGRATOEBRE
 Subvenció FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
2.4  Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat 

Temporada de navegabilitat 2014
 Suport a les activitats realitzades al riu Ebre
 Cinquena baixada vogant per l’Ebre
 Accionament i control de les comportes de la resclosa de Xerta
2.5  Programa de treball per a la projecció del territori 

Productes turístics
 Promoció i projecció del territori
2.6  Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals 

Suport al CODE

2.7 Activitats diverses

 Intercanvi de coneixements i d’impressions entre dos organismes autònoms

2.8  Seus i adreces
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Dins dels objectius marcats i assolits per l’IDECE durant l’any 2014 cal 
enumerar:

•	 Agenda territorial de l’Ebre: una forma d’encetar un procés de 
treball conjunt i definir un full de ruta per tal d’abordar les principals 
problemàtiques i inquietuds de les Terres de l’Ebre en relació a 
l’ordenació del territori. Tramitació i aprovació del Pla director urbanístic.

•	 Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres 
de l’Ebre. Aprofundiment en la realitat del territori amb l’organització de 
jornades.

•	 Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de 
l’Ebre. Participació en actes d’incidència a les Terres de l’Ebre. 

•	 Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat. 
Continuació amb el desplegament per al manteniment de la via 
navegable per estabilitzar i millorar el canal navegable i assolir, així, que 
l’oferta turística es consolidi any rere any.

•	 Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat. Suport a 
les activitats realitzades al riu Ebre.

•	 Programes de treball per a la projecció del territori. Suport a iniciatives 
procedents del territori amb una projecció més enllà de les Terres de 
l’Ebre. 

•	 Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals. 
Signatura del conveni de col·laboració amb el Consorci de Serveis 
Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i el Montsià (CODE).

2.1 Actuacions i activitats realitzades
Objectius

Objectius
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Programa de treball per al 
desenvolupament del Pla territorial 
de les Terres de l’Ebre

Agenda territorial de l’Ebre
L’agenda territorial de l’Ebre no és altra cosa que una forma d’encetar 
un procés de treball conjunt i definir un full de ruta per tal d’abordar les 
principals problemàtiques i inquietuds de les Terres de l’Ebre en relació a 
l’ordenació del territori. Dins aquestes inquietuds sembla clar que les més 
esteses i repetides són les relatives a les edificacions en sòl no urbanitzable 
i les relatives a la inundabilitat.

Aquest any s’ha iniciat l’expedient per a la tramitació i aprovació del Pla 
director urbanístic, normativa pròpia per gestionar les figures urbanístiques.

L’objectiu principal del Pla director urbanístic de les construccions agràries 
tradicionals de les Terres de l’Ebre és el de disposar d’una normativa única 
i inequívoca per regular les noves construccions i instal·lacions agràries a 
emplaçar en el sòl no urbanitzable, atenent dos tipus de construccions: 
les casetes d’eines i els masets. També té per objectiu ordenar els usos 
admissibles en les edificacions preexistents en sòl no urbanitzable, 
molt nombroses en aquest àmbit territorial, definint els criteris per al 
seu tractament en el marc dels catàlegs de masies, cases rurals i altres 
edificacions que els municipis han d’elaborar en compliment del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

A finals de l’any 2013 va finalitzar el termini de presentació de suggeriments 
per part dels ens locals, se’n varen recollir un seguit prou significatiu respecte 
als materials emprats, dimensions mínimes de la finca, etc... Finalitzada 
aquesta fase de consulta i un cop consensuat es passà a l’aprovació inicial 
del PDU el dia 4 de febrer de 2014 per la CUTE. Un cop fet aquest tràmit 
es va continuar amb el procediment administratiu establert fins la seva 
aprovació definitiva per part del Conseller de TES en data 27 de novembre 
de 2014.

Dins les diferents singularitats del territori, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha volgut apostar per dotar a aquest territori d’un document 
legal per tal de resoldre la problemàtica dels masets, cal dir que és un clar 
exemple de regulació en sòl rústic.

2.2Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre

Pla director urbanístic normativa 
única i inequívoca per regular 
les noves construccions i 
instal·lacions agràries a emplaçar 
en el sòl no urbanitzable
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre

Programa de treball per al 
desenvolupament econòmic
de les Terres de l’Ebre

Jornades temàtiques de caràcter 
professional a les Terres de l’Ebre

Seminari d’abast territorial.

El dia 29 de gener de 2014 al Viver d’Empreses de Tortosa Innova.

El dia 5 de febrer de 2014 al Viver d’Empreses del Montsià a la Galera.

El dia 13 de febrer de 2014 al Centre d’Empreses La Ribera a Flix

El dia 26 de febrer de 2014 a Gandesa.

El dies i als llocs esmentats anteriorment es van organitzar unes sessions 
de seminaris organitzats per la Càtedra d’Economia Local i Regional de 
la Universitat Rovira i Virgili. Campus Terres de l’Ebre, sobre els projectes 
d’inversió empresarial i finançament extern: criteris importans de selecció.

Les sessions varen anar a càrrec del professor Dr. Pere Segarra, director de 
la Càtedra d’Emprenedoria i Creació i d’Empreses, Facultat d’Economia i 
Empresa de la URV.

Jornada teòrica i pràctica. Fòrum d’empreses per a la captació i 
retenció de talents (oferta i demanda de treball). 

El dia 8 de maig de 2014 al Campus Terres de l’Ebre del a URV va tenir lloc 
la Jornada teòrica i pràctica: II Fòrum d’Ocupació Universitària. Captació i 
retenció de talent a les Terres de l’Ebre. Una oportunitat per trobar la teva 
feina. 

L’objectiu d’aquesta jornada és realitzar una trobada entre empreses 
representatives del territori amb la primera generació de graduats del 
Campus Terres de l’Ebre, URV i posar en contacte les empreses del territori 
amb l’oferta de titulats de qualificació alta del territori.

Amb un nombres aproximat de visites de 1.254 persones, un total de 945 
currículums lliurats a les empreses participants i 769 entrevistes de treball 
fetes, s’oferiren un total de 50 llocs de treball per part de les empreses i 
entitats, dels quals s’han aconseguit tancar el mateix dia 15 llocs de feina. 

Els assistents eren majoritàriament alumnes graduats i no graduats del 
Campus Terres de l’Ebre, empreses del territori i persones en situació d’atur.

2.3

Jornades per debatre la situació 
actual i una proposta de futur per 
al desenvolupament econòmic
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Participació de l’IDECE en actes 
d’incidència a les Terres de l’Ebre
Jornades i activitats a què ha assistit el director en representació de l’IDECE 
durant tot l’any 2014:

•	 Reunió de coordinació delegat del Govern
•	 Reunió amb el president del CESTE
•	 Pregó de festes al Perelló
•	 Reunió amb l’alcalde de Godall
•	 Reunió amb els responsables de turisme de La Cala
•	 Reunió sector turístic delegació del Govern
•	 Visita del conseller
•	 Reunió a l’Ajuntament de Móra d’Ebre
•	 Reunió a l’Ajuntament de Flix
•	 Reunió a l’Ajuntament de Móra la Nova
•	 Reunió amb la URV
•	 Viatge a Madrid exposició Terres de l’Ebre
•	 Convocatòria reunió CODE
•	 Lliurament premis Parc Natural Delta de l’Ebre
•	 Manifest Plan Hidrológico Nacional
•	 Entrevista Imagina Radio
•	 Reunió Sapiens
•	 Visita del president Mas
•	 Inauguració de l’embarcació Olmos a Deltebre
•	 Reunió amb l’ACA
•	 Fira Expoebre “dia de les Terres de l’Ebre”
•	 Presentació vídeo a Amposta
•	 Inauguració Literattum
•	 Reunió “mosca negra”
•	 Reunió Francesc Vilaró, projecte LIFE
•	 Reunió amb Agustí Serra
•	 Reunió LIFE
•	 Reunió a la Direcció General d’Indústria
•	 Reunió Ajuntament de la Palma d’Ebre
•	 Pregó a Móra d’Ebre
•	 Pregó a Gandesa
•	 Pregó a Benifallet
•	 Viatge a Madrid projecte LIFE
•	 Entrevista canal 21 TE
•	 Reunió amb la Sra. Rosa Peig
•	 Reunió amb el Sr. Ricard Casanova
•	 Reunió amb el Grup Balfegó
•	 Conferència Director General de Turisme
•	 Premis IDECE
•	 Reunió Ajuntament de Tortosa
•	 Reunió amb el president de la Diputació de Tarragona
•	 Jornada MADE 
•	 Reunió taula turisme de Tortosa
•	 Reunió amb el col·legi d’arquitectes 
•	 Reunió amb la Sra. Cinta Fontanet, presidenta de les Confraries de 

Setmana Santa
•	 Inauguració del pessebre a Vinebre
•	 Inauguració fira d’Amposta

Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre

Projecte MIGRATOEBRE
•	 El projecte MIGRATOEBRE es va presentar per al seu finançament a la UE 

al mes de juny de 2013, amb un pressupost de: 1.568.574€.
•	 En data 23 d’abril de 2014 se’ns comunica que el projecte 

MIGRATOEBRE, serà finançat pel programa LIFE de la UE, amb una 
subvenció total del 50% del pressupost.

•	 El projecte pretén recuperar especies com l’esturió i millorar la 
connectivitat de l’anguila, la llamprea i la saboga al tram final del riu Ebre, 
mitjançant actuacions de restauració de la connectivitat ecològica en 
aquest tram del riu a través de la interconnexió d’espais naturals inclosos 
a la  Xarxa Natura 2000.

•	 Se signa el contracte amb UE en data 20 de juny de 2014.
•	 Al juliol d’aquest any vàrem tenir la primera reunió de treball i d’inici del 

projecte amb els socis. Reunió a l’IDECE el dia 21 de juliol amb tots el 
socis que són: el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis Museu del 
Ter (CERM), Fundació Catalunya la Pedrera, amb l’Institut de Recerca 
i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i amb el DAAM per tal d’iniciar les 
accions previstes al projecte. S’ha establert una periodicitat mensual de 
les reunions amb els socis per tal de fer un seguiment dels treballs que es 
van executant.

•	 Pel que fa al desenvolupament del projecte, a hores d’ara ens trobem en 
la fase de redacció de projectes i sol·licitud de permisos per tal de poder 
executar durant el 2015 les obres previstes que són: rampa per a peixos 
a l’assut d’Ascó, construcció d’un ascensor per a peixos a la resclosa de 
Xerta, millorar la connectivitat dels peixos als passos de les rescloses de 
Xerta i Flix. 

•	 Tal i com s’indica al projecte LIFE + MIGRATOEBRE s’ha creat un Comitè 
Assessor Científic format per: Univeristat de Girona, Universitat de Lleida, 
Universitat de Santiago de Compostela, IRSTEA de Bordeaux, el MIGADO 
de França, Wanningen Consult & Wold Fish Migration Foundation 
d’Holanda i l’Agència Catalana de l’Aigua. En data 27 i 28 d’octubre es va 
fer la primera reunió. Recepció a l’IDECE i posteriorment visita a l’antiga 
resclosa de navegació de la presa de Flix, a l’Assut d’Ascó, a l’Assut de 
Xerta, a la Resclosa de Xerta, visita a l’IRTA, la Tancada al Delta de l’Ebre 
i finalment es van visitar les instal.lacions de MónNatura Delta de l’Ebre, 
espai d’educació i sensibilització ambiental que la Fundació Catalunya La 
Pedrera disposa al delta de l’Ebre.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre

Subvenció FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
Al projecte LIFE+MIGRATOEBRE està previst de  buscar fonts de finançament 
extern per tal de cofinaçar la part no subvencionada del projecte.

Per tal de buscar aquest cofinançament extern, l’IDECE es va acollir a la  
convocatòria d’ajudes de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura, Alimenación y Medio Ambiente. Al mes de juny de 2014 es va 
presentar la sol·licitud per demanar l’ajut. 

En data 8 de novembre se’ns comunica que el projecte presentat ha estat 
proposat per a ser beneficiari d’una ajuda de: 39.317,50 €. 
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Programa de treball per al 
desenvolupament de la navegabilitat

Temporada de navegabilitat 2014
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre des de l’any 
1999, és l’organisme responsable del manteniment i la conservació de la via 
navegable del riu Ebre.

Per tal de garantir la navegabilitat del riu Ebre s’ha continuat amb el 
desplegament de serveis per al manteniment de la via navegable, que 
inclou el canal de navegació i els elements de senyalització, així com una 
atenció directa als usuaris de la via navegable i també inclou la neteja de la 
massa de macròfits existents a la via navegable. 

L’any 2014 l’IDECE, mitjançant concurs obert, ha contractat els serveis per 
a l’execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i 
Amposta. Es va adjudicar a Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, 
SAU (COPISA) en data 11 de març de 2014 i el contracte es va formalitzar 
en data 4 d’abril de 2014. El termini de durada del contracte és de 7 mesos. 

D’acord amb les bases de licitació, es van presentar dues empreses: 
Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SAU; UTE amb Servidel, 
SLU i Aqualogy Medio Ambiente, SAU. En data 11 de març de 2014 es 
va signar la resolució d’adjudicació del contracte, en la qual s’adjudica el 
contracte de serveis a Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, 
SAU (COPISA) per un import de: 549.340,00 € IVA inclòs.

S’ha dut a terme la neteja, la reposició parcial i la reposició total de les boies 
en tot el tram navegable (117 km de via).

Pel que fa al servei de vigilància i ajuda a la navegació s’han dut a terme un 
seguit de incidències que han motivat la posada en marxa del mecanismes 
necessaris per tal de  reconduir a la normalitat el tram navegable. 

Un cop finalitzada la temporada de navegabilitat s’han tractat les dades 
facilitades per les diferents empreses i entitats involucrades en la 
navegabilitat. D’aquest tractament s’ha obtingut el gràfic de l’annex I.

Continuar amb el desplegament 
de serveis per al manteniment de 
la via navegable per estabilitzar 
i millorar el canal navegable i 
assolir, així, que l’oferta turística 
es consolidi, any rere any, al riu 
Ebre

Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat 2.4
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat

Suport a les activitats realitzades al riu 
Ebre
Una de les eines d’impuls que es proposa la direcció de l’IDECE és donar 
suport a activitats que realitzen les associacions i entitats al riu Ebre.

Per tal de facilitar la continuïtat d’aquestes activitats promocionals de la 
navegabilitat del riu Ebre, l’IDECE ha col·laborat i ha donat el seu suport 
aquest any 2014 a:
 
•	 Organització de la 5a. Baixada Vogant per l’Ebre.
•	 Preparatius per fer totes les proves fluvials de les festes de Tortosa i 

Amposta.
•	 Suport a la 14a. baixada nedant per l’Ebre des de Xerta fins a Tortosa 

amb motiu de les festes del Renaixement.
•	 Suport a les festes de Móra la Nova, Móra d’Ebre, Flix, Amposta i Tortosa.
•	 Suport al llaüt turístic de les Terres de l’Ebre, lo Sirgador.
•	 Suport 4a. Ultramarató nedant per l’Ebre des de Tivenys fins a Amposta.
•	 Suport a la 10a. Baixada dels vogadors de Calafell transebre.
•	 Suport a les regates de la lliga de muletes de Catalunya a diverses 

poblacions.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat

Proposta de promoció de la 
navegabilitat del riu Ebre amb 
embarcacions sense motor per tal 
d’incrementar el nombre d’usuaris 
per aquest tipus d’oferta turística

Cinquena Baixada Vogant per l’Ebre 
Des de l’any 1999 l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre és l’organisme encarregat de realitzar els treballs de manteniment 
i promoció de la via navegable del riu Ebre, tram Ascó–Amposta. Aquest 
manteniment suposa la senyalització amb boies, la retirada de plantes 
aquàtiques i un servei de vigilància i ajuda a la navegació amb dues 
embarcacions contínuament en funcionament , a més a més d’un centre de 
control i comunicació permanent per a atendre les incidències dels usuaris.

En els darrers anys una de les activitats que està prenent més impuls 
és la navegació sense motor amb una gran afluència d’usuaris per la via 
navegable. L’IDECE per tal de fomentar-la, va editar les rutes fluvials Vogant 
pel riu, deixa’t emportar per l’Ebre.

Per tal de donar a conèixer, in situ, les esmentades rutes i al mateix temps, 
per afavorir aquest esport, l’IDECE ha volgut continuar organitzant la 
baixada en piragües per l’Ebre. En aquesta cinquena baixada, s’ha escollit 
la ruta que va de Tortosa fins a Amposta. La sortida va ser a Tortosa i va 
finalitzar a Amposta. En total varen participar-hi, aproximadament, 900 
persones i 800 piragües. 

El 29 de juny de 2014 els participants que provenien d’arreu de Catalunya 
van poder fer aquesta ruta.

L’organització d’aquesta activitat va estar dirigida a totes aquelles persones 
amants de la natura i especialment del riu Ebre.

L’IDECE ha volgut potenciar i desenvolupar aquest tipus d’esport al riu Ebre 
i fer, d’aquesta cinquena baixada, una continuïtat al que serà, any rere any, 
un punt de trobada multitudinari i un referent per les Terres de l’Ebre.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat

Accionament i control de les comportes 
de la resclosa de Xerta
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre i 
la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre 
en data 11 de juny de 2014 van formalitzar el contracte de serveis 
per a l’accionament i el control de les comportes de la resclosa 
de Xerta per tal de facilitar el pas de les embarcacions, durant la 
temporada de navegabilitat, de l’any 2014.

El contracte de serveis s’ha tramitat pel procediment negociat 
sense publicitat amb la Comunitat General de Regants del Canal 
de la Dreta de l’Ebre per un import de: 60.000 € IVA no inclòs. 

La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de 
l’Ebre ha continuat subministrant la informació sobre el nombre 
d’embarcacions pel pas de la resclosa. Les dades es poden 
consultar a l’annex II.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per a la projecció del territori 2.5

Programa de treball per a la 
projecció del territori

Productes turístics
Publicitat i difusió.

Inserció publicitària en la premsa escrita comarcal:

Publicitat a Viu l’Ebre
Publicitat a La Riuada
Anunci al programa de Setmana Santa de la Confraria de Tortosa
Anunci al diari setmanal de l’Ebre
Anunci a la revista “Descobrir Catalunya”

Falques publicitàries de les Terres de l’Ebre.

Falques publicitàries. Imagina Ràdio, SL i Cadena Ser i Cadena Dial, amb 
motiu de:

•	 La 2a. passejada popular IDECE entre Alcanar i Sant Carles de la Ràpita 
el dia 27 d’abril de 2014

•	 La 5a. Baixada Vogant per l’Ebre des de Tortosa fins a Amposta el dia 29 
de juny de 2014

•	Premi IDECE 3a. edició

- Assistència a fires

•	 ExpoEbre a Tortosa de l’1 al 4 de maig de 2014
•	 Fira a Móra la Nova del 23 al 26 d’octubre de 2014
•	 Fira del Vi de Gandesa del 30 d’octubre a l’1 de novembre de 2014
•	 Fira Amposta del 5 al 8 de desembre de 2014
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per a la projecció del territori

Promoció i projecció del territori
Edició del llibre El Sector Primari a les Terres de l’Ebre. Una aplicació 
dels mètodes quantitatius

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, ha editat 100 
exemplars del llibre El Sector Primari a les Terres de l’Ebre. Una aplicació 
dels mètodes quantitatius, de Josep Maria Franquet i Bernis.

Un dels objectius fonamentals que vol assolir aquest llibre és el d’informar 
i formar els estudiosos de les matèries relacionades amb la política 
econòmica agrària i, molt especialment, als dirigents polítics i administratius, 
tot ajudant-los a prendre decisions correctes en la matèria,  per així portar-
les a la pràctica i racionalitzar la gestió pública en aquests afers.

L’estudi es desenvolupa a partir de les dades subministrades pels sis 
Censos Agraris oficials dels anys 1962, 1972, 1982, 1989, 1999 i 2009, i 
altres estadístiques agràries.

S’hi analitza, de manera general, l’estructura de la propietat agrària a les 
Terres de l’Ebre (evolució històrica, nombre d’explotacions i superfície, 
règims de tinença de la terra, propostes de millores estructurals, etc), i de 
forma concreta s’analitza l’explotació agrària contemplada individualment, 
als efectes de la seva millora i rendibilització.

Subministrament del llibre Història de Gandesa. Cruïlla de camins

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, ha adquirit 
50 exemplars del llibre Història de Gandesa. Cruïlla de camins.

Experiment Gràfic, SL de Gandesa ha editat el llibre Història de Gandesa. 
Cruïlla de camins, del Sr. Anton Monner i Estopinyà.

Amb aquesta publicació l’autor vol recuperar la memòria històrica de 
Gandesa. Per fer-ho, ha extret i recollit tota la informació que ha trobat sobre 
Gandesa en nombrosos documents i altres publicacions de llibres, de la 
premsa o directament dels arxius, n’ha extret la informació, moltes vegades 
literal amb la seva referència d’origen, en fa un comentari o bé aclariments i 
identifica els fets i llocs, i les persones que s’hi veuen afectades.

En aquest llibre podem trobar l’evolució de Gandesa des de temps remots 
fins pràcticament l’actualitat.

Donar suport a iniciatives 
procedents del territori amb 
una projecció més enllà de 
les Terres de l’Ebre i vetllar 
per  l’harmonització de la 
imatge corporativa així com 
promocionar i donar a conèixer 
les Terres de l’Ebre
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Subministrament del llibre Aus del Port

L’IDECE ha adquirit 50 exemplars del llibre Aus del Port de Juan Antonio 
Muyas Bercet, editat per Grup de Recerca Científica “Terres de l’Ebre”.

Tot i que el coneixement ornitològic és relativament recent, aquest llibre vol 
atansar les aus del massís del Port a totes aquelles persones aficionades 
a  l’ornitologia. També esta enfocada a ser una eina pedagògica a l’hora 
d’explicar als més petits el món de les aus. En aquesta obra hi podem 
trobar 174 espècies. S’hi compten espècies que tenen el massís del Port 
com a lloc de residència permanent o temporal, amb nidificació o sense. 
També s’hi han inclòs espècies que hi fan estada, ni que sigui de forma no 
sistemàtica, encara que s’han descartat aquelles que “hi passen però no 
s’hi aturen”.

Edició del llibre Barrancs, Coves i Avencs. Els Ports

L’IDECE ha adquirit 100 exemplars del llibre Barrancs, Coves i Avencs. Els 
Ports de Víctor Ferrer Rico & Espeleo Club Tortosa.

Aquesta obra permet descobrir els tresors del massís del Port. Biodiversitat, 
vegetació, fauna, hidrologia i geologia, barrancs ,coves i avencs és el que 
s’hi pot trobar en aquest llibre, així com un gran ventall de fotografies 
il·lustratives del que ens podem trobar passejant pels Ports. 

El treball que s’hi mostra ha de servir per divulgar i conservar la biodiversitat 
del Port.

Segona caminada popular IDECE entre Alcanar i Sant Carles de la 
Ràpita

Promocionar el territori. Quina millor manera de fer-ho que organitzant 
una caminada d’aproximadament dues hores i gaudir d’un paisatge 
espectacular.

El 27 d’abril de 2014 l’IDECE va organitzar la segona caminada des d’Alcanar 
fins a Sant Carles de la Ràpita, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Sant Carles de la Ràpita, l’Ajuntament d’Alcanar i el Consell Comarcal del 
Montsià. 

Els participants, aproximadament unes 400 persones, van poder descobrir 
en aquest recorregut un paisatge costaner en molts dels indrets verge. La 
natura va ser l’acompanyant: pins vora el mar, l’olor de la sal marina i el 
despertar d’un nou dia en plena natura.

Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per a la projecció del territori
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per a la projecció del territori

Beques econòmiques IDECE

Per tercer any consecutiu i amb voluntat de continuïtat, l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha volgut tornar a 
premiar els treballs de recerca i Crèdit de Síntesi/Projecte que versessin 
sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de 
l’Ebre. 

El premi pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes, el treball 
dels quals hagin estat elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, 
aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un 
projecte coherent i d’interès social en el camp del desenvolupament integral 
de les Terres de l’Ebre.

La principal finalitat del premi és la d’estimular la qualitat i el rigor dels 
treballs que tinguin una connotació que permeti obtenir un coneixement 
millor de la realitat i perspectives de les comarques del Baix Ebre, el 
Montsià, la Ribera d’Ebre i Terra Alta.

Amb aquesta tercera edició del premi hem assolit els objectius previstos, 
ja que hem pogut gaudir amb els treballs presentats i, sobretot amb els 
premiats, d’unes aportacions inèdites de nous coneixements del territori.

S’han presentat un total d’11 treballs i un cop analitzats, el jurat va acordar:

Atorgar el primer premi dotat amb 1.500 € a l’obra titulada La realitat 
augmentada: Una experiència real al Delta de l’Ebre de l’autor Josep Marín 
Llaó, de Deltebre.

Atorgar el segon premi dotat amb 1.000 € a l’obra titulada L’oli d’oliva, l’or 
de les nostres terres de l’autor  Xavier Reverté i Reverté, de Sant Carles de 
la Ràpita.

Atorgar el tercer premi dotat amb 700 € a l’obra titulada Recoebre de la que 
en són autors Diego Gonzalez del Barrio, Xavier Zaragoza Gisbert, Jose 
Maria Mars Sebastià i Alejandro Vives Blanch, estudiants de l’IES de l’Ebre.

Atorgar el quart premi dotat amb 500 € a l’obra titulada Arrosvolució 000. 
Un projecte de futur. de l’autora Alba Cabello Magriñà, de Sant Jaume 
d’Enveja.

Donar suport a iniciatives 
procedents del territori amb 
una projecció més enllà de 
les Terres de l’Ebre i vetllar 
per l’armonització de la 
imatge corporativa així com 
promocionar i donar a conèixer  
les Terres de l’Ebre
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals 2.6
Programa de treball per a 
l’atorgament de suport als ens locals

Suport al CODE
El Govern de la Generalitat de Catalunya està integrat al Consorci de Serveis 
Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i el Montsià (CODE), a través 
de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.

Les aportacions que la Generalitat de Catalunya fa al CODE a través de l’IDECE, 
van destinades especialment a aquelles activitats relacionades amb la gestió 
ambiental, els serveis de desenvolupament de l’entorn rural, el control integral 
de plagues, les actuacions dirigides a l’increment de les condicions de salubritat 
tant del delta de l’Ebre com de les seves zones d’influència, així com, de les 
comarques i dels municipis consorciat i associats.

En data 13 d’octubre de 2014 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’IDECE i el CODE per tal de donar compliment al que disposa l’art. 94.5 del 
Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2004, de 24 de desembre.

En la clàusula tercera del conveni s’hi estableix que l’IDECE farà efectiu l’import 
de 144.000 € previst al seu pressupost a favor del CODE en un sol pagament. 
Aquesta aportació econòmica a favor del CODE té com a finalitat contribuir al 
finançament de les despeses ocasionades per a fer front al control poblacional 
dels mosquits de la zona del delta de l’Ebre, durant l’any 2014.

Aportacions econòmiques de 
l’IDECE al CODE
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Actuacions i activitats realitzades
Activitats diverses 2.7
Activitats diverses

Intercanvi de coneixements i 
d’impressions entre dos organismes 
autònoms

Trobada de les dues entitats autònomes del Departament de Territori i 
Sostenibilitat: l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pireineu 
i Aran (IDAPA)  i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre (IDECE).

El dia 14 de març de 2014 es varen reunir a la seu de l’IDAPA a la Seu 
d’Urgell, la direcció i el personal de l’IDAPA amb el seus homòlegs de 
l’IDECE. Aquesta trobada es va fer amb la intenció de poder intercanviar 
experiències i projectes que s’estan portant a terme en  cadascuna de les 
entitats autònomes. 

Intercanvi d’impressions i visita guiada per la Seu d’Urgell, per l’Espai 
Ermengol i pel Parc Olímpic del Segre, va ser el full de ruta d’aquesta 
trobada.

Va ser del tot enriquidora, la trobada! Establir canals de relació entre els dos 
Instituts és una forma d’acostar els dos extrems geogràfics de Catalunya. 
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Seus i adreces

Actuacions i activitats realitzades
Seus i adreces2.8

Departament de Territori i Sostenibilitat
Av. Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 84 00
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/index.jsp

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
Av. Generalitat, 116
43500 Tortosa
Tel. 977 51 05 46
Fax 977 51 07 49
http://www.idece.cat
http://www.ebrenavegable.cat
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Annex I. Gràfica sobre la navegació turística 2014

Annex II. Gràfica sobre el nombre d’embarcacions pel pas de la  
   resclosa 2014
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Annex I: Gràfica sobre la navegació turística 2014

Annex II: Nombre d’embarcacions que han passat per la resclosa (2013-2014)

Annexos

Dades de la navegació turística via navegable Ascó-Amposta 2013-2014
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ANNEX I- DADES NAVEGACIÓ TURÍSTICA VIA NAVEGABLE 
ASCÓ-AMPOSTA 2013-2014

2013
2014

2013 2.136 10.491 0 26.492

2014 2.349 12.065 14 29.671

Embarcacions Piragües Motos d'aigua Persones

 

ANNEX II NOMBRE D'EMBARCACIONS QUE HAN PASSAT PER LA RESCLOSA (2013-2014)
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2014

2013 0 1 139 101 208 155 85 95 15
2014 0 61 197 202 244 231 170 101 6
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