Any 2013

Convenis signats

Número
conveni

Matèria

Objecte

001/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

002/12

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

003/13

DG DESENVOLUPAMENT RURAL

004/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

005/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

006/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

007/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

008/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

009/13

CONSELLERIA

010/13

CONSELLERIA

011/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

012/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

013/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

014/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

015/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

016/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL.

12/04/2013

017/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Conveni de cooperació educativa entre el DAAM i la Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF), per a
la realització de pràctiques acadèmiques externes

14/03/2013

018/13

DG DESENVOLUPAMENT RURAL

Conveni col·laboració entre DAAM i Grup d'Acció Local (GAL) Consorci Leader Urgell- Pla d'Urgell i
PRODECA, referent col·laboració en el desenvolupament projecte GUSTUM de foment del
desenvolupament rural, mitjançant la promoció dels productes de qualitat dels territoris rurals

27/05/2013

30 d'abril de 2015

Protocol de col·laboració entre el DAAM i l'Agència de Residus de Catalunya, en matèria de residus

Data signatura

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i Gestió del Sir subscrit entre el DAAM i Gestión Bovina, SL
Conveni de col·laboració entre DAAM i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al desenvolupament
econòmic de l'espai agrari de la comarca del Baix Llobregat
Segona addenda a l’acord de col·laboració entre la Fundació Privada Agromediterrània, l’Associació
Catalana de Fabricants de Pinso i el DAAM, per a l’organització d’assaigs d’aptitud del circuit d’ASFACLAB
Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar bovi i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA
Acord de col·laboració entre la Direcció General de la Policia del Departament d'Interior i la Direcció
General de Pesca i Afers Marítims del DAAM, per al control de l'activitat de pesca, el marisqueig,
l'aqüicultura, així com de l'ordenació del sector pesquer i de la comercialització dels seus productes i
els afers marítims
Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Juan Canet, SA
Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Ajuntament d'Oliana
Acord entre el DAAM i els representants de la Comunitat de Regants i del Sector Agrari per fixar el preu
del dret a l'ús de l'aigua del Segarra-Garrigues
Conveni marc de col·laboració entre la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i
l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Prat de Comte i el DAAM, per a la cessió del vestíbul del
Centre de visitants del Parc Natural dels Ports a la Terra Alta
Conveni entre el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya i el DAAM, per a la concessió d'una
subvenció directa
Conveni de col·laboració entre Departament d'Ensenyament i el DAAM, per al projecte "Til, tasques
d'iniciació laboral", d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria del
municipi de Lleida marc dels programes diversificació curricular
Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Associació Catalana d'Empreses de Fruita i Hortalisses
(AFRUCAT), per completar la promoció i distribució de fruita a centres educatius dins el Pla de Consum
de Fruita corresponent als mesos de l'any 2013, dins el Pla de Consum de Fruita del curs escolar
2012/2013
Conveni de col·laboració entre el DAAM i Apicultors Lleidatans Associats, per a la utilització del
laboratori de l'escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer com a Laboratori de referència
per a l'anàlisi de la producció de mels dels seus associats
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24/01/2013
21/01/2013
01/03/2013
24/01/2013

02/01/2013

22/01/2013

28/01/2013
01/02/2013
15/03/2013
04/02/2013
05/04/2013
16/04/2013
26/05/2013

08/04/2013

27/04/2013

Any 2013

Convenis signats

Número
conveni

Matèria

Objecte

Data signatura

019/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Agrària de Torelló, SCCL

13/03/2013

020/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió de SIR subscrit entre el DAAM I Centre Veterinari de Manlleu

08/03/2013

021/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

022/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

023/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

024/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

025/13
026/13
027/13
028/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT
DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT
DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT
DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Joan Bagaria Tristany
Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Ganaderia les Valls, SA
Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Fundació Cultural Baleària -quatre illes, per a la
conservació de la biodiversitat marina en el medi marí català
Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Nucli Zoològic Hort de la Sínia. Centre d'Educació
Ambiental
Conveni de col·laboració entre el DAAM i el nucli zoològic Natural'Mente
Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Escola de Natura "Casa de Colònies Mas Batllori"
Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Parc Animal dels Pirineus "Les Bernedes"
Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Centre de Divulgació Ambiental Soler de l'Espina

029/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona

31/05/2013

030/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

Modificació de l'Annex del conveni d col·laboració per a la realitzaió de tasques d'identificació del bestiar
boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Ganaderia les Valls, SA

23/05/2013

031/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA

12/04/2013

032/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA

07/03/2013

033/13

DG DESENVOLUPAMENT RURAL

Conveni entre el DAAM i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), referent al recolzament
tècnic, difusió, seguiment i avaluació de l'eix 4 (leader) del programa de desenvolupament rural (PDR)
de Catalunya 2007-2013

12/06/2013

034/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Conveni marc de cooperació educativa entre el DAAM i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits

03/06/2013

035/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

036/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

037/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

038/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

039/13

DG DESENVOLUPAMENT RURAL

30 d'abril de 2015

Conveni específic TIPUS de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits (Facultat Veterinària de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) Víctor Blanco Sáiz
Conveni específic TIPUS de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits (Facultat Veterinària de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) Anna Bruguera Sala
Conveni específic TIPUS de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits (Facultat Veterinària de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) Víctor Sánchez Grau
Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Fundación Española de la Madera en el marc del programa
"El árbol es vida"
Conveni entre el DAAM, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i la Comunitat de Regants
del Garrigues Sud
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07/03/2013
07/05/2013
30/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013
26/06/2013
21/06/2013

Any 2013

Convenis signats

Número
conveni

Matèria

040/13

DG DESENVOLUPAMENT RURAL

041/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

042/13

DIRECCIO DE SERVEIS

043/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

044/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

045/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

046/13

DG DESENVOLUPAMENT RURAL

047/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

048/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

049/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

050/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

051/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

052/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

053/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

054/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

055/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

056/13

DIRECCIO DE SERVEIS

057/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

058/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

059/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

30 d'abril de 2015

Objecte
Conveni entre el DAAM, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i la Comunitat General de
Regants de la zona oriental de la Terra Alta
Addenda conveni de col·laboració de 25 d'abril de 2000, entre el DAAM i "La Caixa", per tal d'establir un
procediment de pagament als ramaders en concepte d'indemnitzacions per sanejament ramader
d'animals afectats de malalties
Conveni entre el FEGA i la Comunitat Autònoma de Catalunya, pel qual s'estableix l'encàrrec de gestió
de determinades funcions entre l'autoritat de certificació del Fons Europeu de Pesca i l'organisme
intermedi de certificació de la Generalitat de Catalunya
Encàrrec de gestió entre el DAAM i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), per a la
gestió de la identificació dels èquids de cria i renda a Catalunya durant l'any 2013
Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví de Carn
d'Alcarràs
Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR, subscrit entre el DAAM i l'associació de Ramaders de Boví de Carn
d'Alcarràs
3a. Addenda del conveni entre DAAM i l'Ajuntament de Pinell de Brai, per la concessió d'un ajut per a la
rehabilitació del celler i molí d'oli de la cooperativa del Pinell de Brai
Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Cooperativa Agropecuària i Secció de Crèdit de Soses,
SCCL, per tal d'impulsar la formació professional i promoure la qualificació professional del personal
treballador del sector agrari a l'ECA d'Alfarràs
Conveni marc de col·laboració entre el DAAM, la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de
Barcelona, per al desenvolupament de l'estudi de l'ecologia del senglar (SUS. SCROFA) i la seva
distribució en ambients mediterranis
Conveni entre el DAAM i el Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó (CESAC), per a la
concessió d'una subvenció directa
Addenda cinquena al conveni marc de col·laboració entre DAAM i la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya
Conveni entre el DAAM i la Fundació Privada Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)
Conveni de col·laboració entre el DAAM i CESIF Formació, SL, per a la realització de les classes
pràctiques del màster en tecnologia, control i seguretat alimentària.
Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví del Carn
d'Alcarràs
Conveni de col·laboració entre Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) i el
DAAM relatiu a la cessió del sistema informàtic del registre de maquinària agrícola "REGMAQ"
Conveni entre el DAAM i el Consorci de les Gavarres per a l'aportació econòmica per import de
119.557, 36 euros
Conveni entre el DAAM I els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), per a la concessió
d'una subvenció directa
Conveni entre el DAAM i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, per a l'aportació
econòmca per import de 100.000 euros
Conveni entre el DAAM i el Consorci per a la protecció i la gestió dels espais d'interès natural del
Ripollès, per a l'aportació econòmica per import de 112.909, 44 euros
Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví de Carn
d'Alcarràs
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Data signatura

28/06/2013
24/05/2013

18/06/2013
06/06/2013
03/06/2013

03/06/2013
28/06/2013
12/07/2013

23/07/2013
22/07/2013
01/08/2013
01/08/2013
10/07/2013
11/06/2013

28/06/2013
29/07/2013
03/09/2013
25/07/2013
01/08/2013
15/07/2013

Any 2013

Convenis signats

Número
conveni

Matèria

Objecte

Data signatura

060/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

061/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

062/13

DIRECCIO DE SERVEIS

Conveni entre el DAAM i el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels espais naturals del Delta del
Llobregat, per a l'aportació econòmica per import de 151.168 euros
Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Entitat "Plantemos para el Planeta, CIC", per a la
connectivitat dels espais naturals a Catalunya
Conveni entre el DAAM i ASAJA, per a la concessió d'una subvenció directa

063/13

DIRECCIO DE SERVEIS

Conveni entre Unió de Pagesos de Catalunya i el DAM, per a la concessió d'una subvenció directa.

03/09/2013

064/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Banc dels Aliments de Barcelona i el DAAM, per
sufragar la transformació en suc de fruita retirada del mercat per Organitzacions de Productors de
Catalunya, en el marc del Reglament (UE) 543/2011 amb destinació a la distribució gratuïta

01/08/2013

065/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR, subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA

15/07/2013

066/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR, subscrit entre el DAAM i Gestión Bovina, SL

12/09/2013

067/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR, subscrit entre el DAAM i Agrària de Torelló, SCCL

13/09/2013

068/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Conselh Generau d'Aran, per a l'exercici dels serveis i
funcions ambientals transferits al Conselh Generau d'Aran

06/08/2013

069/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

Conveni entre el DAAM i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, per a la
realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors

12/09/2013

070/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

Conveni entre el DAAM i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, per a la
realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors

12/09/2013

071/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

Conveni entre el DAAM i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, per a la
realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors

12/09/2013

072/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

Conveni entre el DAAM i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona, per a la
realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors

12/09/2013

073/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

Conveni marc de col·laboració entre el DAAM i el Grup de Natura Freixe, per promoure i impulsar,
actuacions de conservació a l'espai natural de la Ribera de l'Ebre a Flix

28/10/2013

074/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL

20/09/2013

075/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

Protocol entre Ports de la Generalitat i el DAAM, per a impulsar l'establiment de programes de millora
de l'eficiència en el desenvolupament de l'activitat pesquera amb les confraries de pescadors

06/11/2013

076/13

DIRECCIO DE SERVEIS

077/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

078/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

30 d'abril de 2015

Addenda al conveni col·laboració signat el 25 d'octubre de 2012, entre el DAAM i la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Conveni entre el DAAM i el Consorci de l'Estany per a l'aportació econòmica per import de 118.153
euros
Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Ajuntament de Manresa, per a la realització de projectes
formatius relatius a la sostenibilitat del medi rural a les instal·lacions eductives del centre de capacitació
agrària de Manresa.
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10/09/2013
15/07/2013
03/09/2013

06/11/2013
10/09/2013
12/07/2013

Any 2013

Convenis signats

Número
conveni

Matèria

Objecte

Data signatura

079/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR, subscrit entre el DAAM i Cooperativa d'IVARS, SCCL

03/10/2013

080/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Cooperativa d'Ivars, SCCL

02/10/2013

081/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR entre el DAAM i Osona Vallès Carns. SA

01/08/2013

082/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL

31/10/2013

083/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

084/13

DG DESENVOLUPAMENT RURAL

085/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

086/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

087/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

088/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

089/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

090/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

091/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

092/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

093/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

094/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

095/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

096/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

097/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

098/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

099/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

30 d'abril de 2015

Conveni entre el DAAM i el Gruppo di Azione Locale Terra Shardana Società Consortile ARL (Gal
Sardenya-Itàlia) i l'Estat d'Israel Ministeri de Turisme (IMoT)
Conveni de col·laboració entre el FEGA i el Generalitat de Catalunya, per a la realització dels treballs de
control assistit per teledetecció de les superfícies dels règims d'ajut inclosos a la sol·licitud única, a
realitzar durant l'any 2013
Conveni entre el DAAM i la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre (FEPROMODEL)
a l'objecte d'atorgar una subvenció directa per a la realització d'actuacions de desenvolupament del
sector dels mol·luscs al Delta de l'Ebre
Conveni entre el DAAM i la Fundació Bioregió de Catalunya (BIOCAT), per a formalitzar la transferència
corrent per a l'any 2013
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors d'Areny de Mar per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Badalona per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Barcelona per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Blanes per a la realització de tasques derivades
de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Cadaqués per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Calafell per a la realització de tasques derivades
de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Calella per a la realització de tasques derivades
de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Cambrils per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Deltebre per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de l'Ampolla per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar per a la realització de
tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de l'Escala per a la realització de tasques derivades
de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
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17/08/2013
04/10/2013

21/10/2013
14/11/2013
30/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
30/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
30/10/2013

Any 2013

Convenis signats

Número
conveni

Matèria

Objecte
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de l'Estartit per a la realització de tasques derivades
de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Lloret de Mar per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Malgrat de Mar per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Mataró per a la realització de tasques derivades
de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors

Data signatura

100/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

101/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

102/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

103/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

104/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

105/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

106/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

107/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita "Verge del Carme" per
a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors

30/10/2013

108/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita "Sant Pere" per a la
realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors

30/10/2013

109/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols per a la realització de
tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors

30/10/2013

110/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

111/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

112/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

113/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

114/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

115/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

116/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

117/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

118/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

119/13

DG DESENVOLUPAMENT RURAL

120/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

Conveni entre el DAAM I el Consorci Forestal de Catalunya, per a la concessió d'una subvenció directa

22/10/2013

DIRECCIO DE SERVEIS

Conveni entre el DAAM i la Fundació del Món Rural, per a formalitzar la transferència corrent per a l'any
2013

29/11/2013

121/13

30 d'abril de 2015

Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Montgat-El Masnou-Premià de Mar per a la
realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Palamós per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Roses per a la realització de tasques derivades
de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors

Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Sant Pol de Mar per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Sitges per a la realització de tasques derivades
de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Tarragona per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Torredembarra per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Tossa de Mar per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú per a la realització de
tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors del Port de la Selva per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Llança per a la realització de tasques derivades
de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Pineda de Mar per a la realització de tasques
derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors
Addenda al Conveni entre el DARP, Reg Sistema Segarra-Garigues, SA i la Comunitat General de
Regants del Canal Segarra-Garrigues, signat el 30 de juliol de 2002
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22/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013

30/10/2013
22/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
17/10/2013

Any 2013

Convenis signats

Número
conveni

Matèria

Objecte

122/13

GABINET TÈCNIC

123/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

124/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

Conveni de col·laboració l'Associació Catalana d'Empreses de Fruita i Hortalisses (AFRUCAT) i el
DAAM, per a la promoció i distribució de fruita a centre educatius dins el Pla de Consum de Fruita a
centres educatius dins el Pla de Consum de Fruita del curs escolar 2013/2014 (any 2013)

31/10/2013

125/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

Tercera Addenda al conveni de col·laboració entre el DAAM i l'IRTA, per l'encàrrec de servei del control
de qualitat del marisc a les zones de producció de Catalunya

04/11/2013

126/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

Conveni entre el DAAM i la Fundació Dieta Mediterrània, per a la concessió d'una subvenció directa

04/12/2013

127/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a l realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA

10/10/2013

128/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallés Carns, SA

17/10/2013

129/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR, subscrit entre el DAAM i Cooperativa d'Ivars, SCCL

21/10/2013

130/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA

22/10/2013

131/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SA

20/11/2013

132/13

DG DESENVOLUPAMENT RURAL

133/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

134/13

DG AGRICULTURA I RAMADERIA

135/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

136/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

137/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

138/13

DG DESENVOLUPAMENT RURAL

139/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

140/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

141/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

30 d'abril de 2015

Conveni específic de col·laboració entre MAGRAMA-DAAM, en matèria d'estadística. Any 2013
Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en
relació amb el projecte del Hub Forestal

Data signatura

Addenda al conveni de col·laboració subscrit en data 8 d'octubre de 2012, entre l'Institut Català
d'Energia del Departament d'Empresa i Ocupació i el DAAM, per a la millora de l'ús de l'energia a les
comunitats de regants.
Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Ajuntament de Palamós per a la regulació temporal del
trànsit i estacionament en un sector de la parcel·la número 62 del polígon 1 de superfície 1,7 HA,
propietat de la Generalitat de Catalunya, campanya estiu 2013
Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per al
reconeixement d'investigadors vinculats
Conveni de col·laboració entre el DAAM, el SOC (Departament d'Empresa i Ocupació) i New School II
de Tàrrega, per a la realització de pràctiques de formació
Conveni de cooperació educativa entre el DAAM i la Universitat de Lleida, per a la realitzacio de
pràctiques acadèmiques externes (Becaris 2013)
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el DAAM i el senyor Josep Maria Finca Nouvilas,
per instal·lar un dipòsit d'aigua destinat a la intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas.
Conveni de col·laboració entre el DAAM, Infraestructures de la Generalitat, SAU i Unió de Pagesos de
Catalunya, en matèria de promoció i divulgació del reg a Catalunya
Conveni entre el DAAM i el Consorci de l'Alta Garrotxa, per a l'aportació econòmica per import de
121.540 euros
Conveni entre el DAAM i el Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de la
Serra de Llaberia per a l'aportació econòmica per import de 81.134,17
Conveni entre el DAAM i l'Institut Català del Suro, per a l'aportació econòmica per import de 65.000
euros
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11/11/2013
17/12/2013

03/10/2013

02/08/2013
19/07/2013
11/07/2013
19/07/2013
03/12/2013
30/12/2013
08/10/2013
08/10/2013
19/07/2013

Any 2013

Convenis signats

Número
conveni

Matèria

142/13

DIRECCIO DE SERVEIS

143/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

144/13

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL

145/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

146/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

147/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

148/13

DIRECCIO DE SERVEIS

149/13

DG MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

150/13

GABINET TÈCNIC

151/13

DG PESCA I AFERS MARÍTIMS

152/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

153/13

INCAVI

154/14

INCAVI

155/13

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL

156/13

DG ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

157/13

DG D'AGRICULTURA I RAMADERIA

158/13

SECRETARIA GENERAL

159/13

SECRETARIA GENERAL

30 d'abril de 2015

Objecte
Encàrrec de gestió entre el DAAM i l'Institut Cartogràfic de Catalunya, per a la generació d'informació
geogràfica amb finalitats agràries i mediambientals
Conveni entre la Fundació Privada Institut Català de la Fusta i el DAAM, per a la concessió d'una
subvenció directa
Conveni de col·laboració entre el Centre de la Propietat Forestal i el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, per al desenvolupament conjunt dels projectes "elaboració d'orientacions de gestió
sostenible per als boscos de Catalunya - Anualitat 2013"
Conveni de col·laboració entre el DAAM, la Federació Catalana de Caça i l'Institut Català d'Ornitologia,
per a la realització de cens, marcatge i enregistrament dels ocells fringíl·lids que es mantenen en
captivitat
Conveni marc de col·laboració entre Consell Empreses distribuidores alimentació de Catalunya
(CEDAC), les Organitzacions Socials més representatives a Catalunya en la recaptació d'aliments, els
Departaments d'Empresa i Ocupació, Benestar Social i Família i el DAAM, pers l'execució del Projecte
de Supermercats Solidaris
Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Obra Social "La Caixa", en matèria d'espais naturals
protegits
Conveni de pràctiques acadèmiques entre DAM i la Universitat Abat Oliba CEU, per a l'alumnat de la
llicenciatura en ADE amb reconeixement de crèdits
Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Fundació Pere Mata, per a l'entrenament en hàbits i
habilitats laborals dels usuaris del servei social prelaboral a l'espai natural dels ullals de Baltasar i a
altres zones del Parc Natural del Delta de l'Ebre
Conveni de cooperació educativa entre la UPF DAAM, per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes
Contracte programa entre Ports de la Generalitat, del DAAM i la Confraria de Pescadors Sant Pere,
concessionaria de la Llotja del Port de l'Ametlla de Mar, per a l'establiment i finaçament del programa de
millora de l'activitat pesquera que es realitza a l'àrea d'influència del Port de l'Ametlla de Mar per al
període 2013-2015
Segona Addenda a l'Encàrrec de gestió del DAAM a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA), en matèria de programes d'assaig d'aptitud, programa Inter 2000
Conveni de col·laboració entre l'INCAVI i la Fundació Pro-Penedès, per a la realització de formació i
inserció laboral per a joves amb baix perfil formatiu en el sector vitivinícola programa "reincorpora"
Conveni de col·laboració entre l'INCAVI i PRODECA, derivat de la col·laboració en la XXXIII Mostra de
Vins i Caves de Catalunya
Conveni de col·laboració entre el Centre de la Propietat Forestal i el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, per la implementació de sistemes agroforestals en el marc del projecte europeu life-farms
(life 12 ENV/ES/000647)
Conveni de col·laboració entre el DAAM i Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, SA, per a la difusió i el
coneixement de productes alimentaris catalans autòctons
Modificació de l’annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d’identificació del
bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Boviosona, SL
Conveni entre l'Autoritat de Gestió Conjunta del programa ENPI CBC Conca del Mar Mediterrani i el
DAAM
Resolució d'encàrrec de gestió del DAAM a Forestal Catalana, SA, per a la prestació de serveis de
suport en el control de la pesca i dels afers marítims al litoral català
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Data signatura

29/07/2013
04/12/2013
16/10/2013

17/09/2013

29/04/2013

19/12/2013
01/10/2013
04/03/2013
14/03/2013

10/12/2013

09/12/2013
08/04/2013
19/12/2013
08/08/2013
05/12/2013
24/01/2013
30/12/2013
20/12/2013

