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COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP I LA FUNDACIÓ URV PER A LA 

PROMOCIÓ D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL A LA COMARCA DE L’ALT CAMP 

 

Antecedents 

El Programa d’Actuació Comarcal 2016-2019 del Consell Comarcal, aprovat definitivament a 8 de febrer de 

2017 pel Ple del Consell Comarcal, recull entre les actuacions a dur a terme la promoció d’activitats de 

sensibilització i d’educació ambiental a la comarca de l’Alt Camp, afavorint la col·laboració de les indústries 

locals en l’assoliment d’aquest objectiu. 

La URV a través de la divisió URV Divulga s’ocupa del desenvolupament i aplicació de programes i 

projectes de divulgació científica en general i de sensibilització i d’educació ambiental en particular, 

destinats a escolars i adults. 

La URV i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van establir l’any 2017 un marc de 

col·laboració general per dur a terme, sota la denominació d’Aliança STEM, programes educatius adreçats a 

estudiants i professorat de centres d’ensenyament primari i secundari en col·laboració amb institucions, 

entitats i empreses. 

El Consell Comarcal està adherit a l’Aliança STEM per acord del Ple del Consell Comarcal de 30 de maig de 

2018. 

Totes les parts han establert un protocol de col·laboració que estableix els següents punts. 

 

Objectiu 

Fomentar l’educació ambiental, des d’una vessant científica i experimental, als centres educatius de la 

comarca de l’Alt Camp.  

 

Actuacions contemplades 

Les actuacions s’emmarcaran en la realització sota el marc de l’Aliança STEM d’activitats educatives en 

l’àmbit del medi ambient als centres educatius de la comarca de l’Alt Camp, aprofitant els recursos i material 

didàctic de la divisió URV Divulga de la URV. 

Amb aquesta finalitat, la divisió URV Divulga proposarà anualment un programa d’activitats d’educació 

ambiental a la comarca de l’Alt Camp i obrirà un canal per al seu mecenatge a través del present portal de 

donacions de la Fundació URV (en endavant FURV). 

Les empreses i entitats interessades col·laboraran econòmicament i, si ho desitgen, amb mitjans materials i 

personal per desenvolupar el programa d’activitats d’educació ambiental. 

URV Divulga durà a terme el programa d’activitats d’educació ambiental proposat segons la disponibilitat 

econòmica, les prioritats que es proposin des del Consell Comarcal i respectant les normes d’estil que la 

URV ha establert per a desenvolupar qualsevol projecte de transferència de coneixement. Finalitzat el 

programa d’activitats, URV Divulga emetrà una memòria d’actuacions a través del portal de donacions de la 

FURV. 

El Consell Comarcal de l’Alt Camp col·laborarà proporcionant els mitjans personals i materials necessaris 

per tal de donar suport en la coordinació de l’actuació conjunta, així i com, en el seguiment de la correcta 

execució de les activitats i la seva valoració final. 
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Es constituirà una Comissió coordinadora, la funció de la qual serà l’avaluació de les activitats realitzades, 

tenint en compte l’assoliment dels objectius previstos i la satisfacció dels centres educatius i empreses 

participants, així i com, valorar la continuïtat de la col·laboració i prioritzar actuacions futures. 

 

Avantatges fiscals de les donacions 

Els donatius donen dret a practicar deduccions en la quota íntegra de l'impost sobre societats o de l'impost 

sobre la renda de les persones físiques. 

 

Actuacions proposades pel curs 2022-2023 

1. Objectiu 

Continuació del programa Un món de ciència! en centres educatius de primària i secundària. 

2. Actuacions proposades 

 Continuació de la implementació del Programa Un món de ciència! Realització de 5 tallers en diversos 

centres escolar. 

3. Equip humà assignat al projecte 

Equip de la unitat URV Divulga de la URV 

4. Planificació de les actuacions previstes 

Les activitats es realitzaran dins del curs escolar 2022-2023. 

5. PRESSUPOST 

• Activitats formatives  

Implementació Món de Ciència (5 sessions a 470 Euros/sessió). 2.350,00 Euros 

Direcció, operativa i seguiment 129,25 Euros 

Subtotal 2.479,25 Euros 

Despeses generals FURV/URV (21%) 520,64 Euros 

Total activitats formatives    2.999,89 Euros 

*La formació és una activitat exempta d’IVA segons l’article 20.1.9 de la Llei 37/1992, de l’IVA. 

 

URV Divulga donarà a conèixer públicament la col·laboració amb el programa d’activitats d’educació 

ambiental a la comarca de l’Alt Camp de les empreses i entitats donants. 
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Informació addicional  

• Projecte APQUA de la URV www.apqua.org 

• Programa escolar https://apqua.org/ca/el-programa-escolar , https://apqua.org/ca/el-programa-

escolar/dossier  

• Programa de visites educatives a indústries (PVE) https://apqua.org/ca/el-programa-de-visites-

educatives  

• Programa Un món de ciència! 

https://drive.google.com/open?id=188uc8vUHwYsYoWIt4Wj02KweLdWBV8hW  

• Aliança STEM www.aliançastem.cat  
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