
Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre

– Museu del Montsià, creat al 1984 per l’ajuntament 
d’Amposta i el Departament de Cultura
(DOGC 18/1/1984)

– Consorci del Museu Comarcal del Montsià, 1993
(BOP-T 1/12/1993)

– Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, 2011
(BOP-T 16/6/2011)

– Adscripció a l’ajuntament d’Amposta, 2015
(BOP-T 2/12/2015 )



Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre

• Qui forma part del Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre?
– Ajuntament d’Amposta (1984)

– Consell Comarcal del Montsià (1992)

– Ajuntament d’Alcanar (2002)

– Ajuntament de Santa Bàrbara (2005)

– Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja (2008)

– Ajuntament de Freginals (2009)

– Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (2009)

– Ajuntament de Masdenverge (2012)

– Ajuntament de Godall (2014)



Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre

• Equipaments que gestiona el Consorci:
– Poblat Iber de la Moleta del Remei (Alcanar)

– C.I. de la Cultura dels Ibers. Casa O’Connor (Alcanar)

– Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta)

– Parc Arqueològic de la Carrova (Amposta)

– C.I. de la Serra de Montsià (Freginals)

– C.I. De la Serra de Godall (Godall)

– C.I. Viure al Poble (Masdenverge)

– Museu de la Mar de l’Ebre (Sant Carles de la Ràpita)

– C.I. de la Vida a la Plana (Santa Bàrbara)

– C.I. de les Barraques del Delta (Sant Jaume d’Enveja)



Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre

• Com es finança?
– Ajuntament d’Amposta 44,00%

– Altres ajuntaments de la comarca 15,00%

– Consell Comarcal del Montsià 12,50%

– Generalitat de Catalunya 10,00%

– Programes específics 10,00%

– Ingressos propis 5,00%

– Diputació de Tarragona 2,50%

Nota: Les aportacions dels membres consorciats, a excepció de l’ajuntament 
d’Amposta i del Consell Comarcal, es modulen a partir del llindar +/- 5000habitants. 
(- de 5000 hab/ 3500€ anuals; + de 5000 hab/ 7500€ anuals)
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• Serveis locals, comarcals i supracomarcals
Col·leccions:
-34.000 objectes 
arqueològics, etnològics i 
de natura

-Ingrés

-Documentació

- Conservació preventiva

-Conservació-restauració

- Atenció a investigadors

-Reproducció de béns 
culturals mobles

- Préstec de béns 
culturals mobles per a 
exposicions temporals

- Emmagatzematge 
temporal de col·leccions 

Mediateca:

-12100 documents, a 
més de l’arxiu fotogràfic

- Catàlegs i consulta de 
bibliografia

-Catàlegs, consulta i 
reproducció 
d’enregistraments sonors

-Catàleg, consulta i 
reproducció de fototeca

- Catàleg, consulta i 
reproducció de 
cartografia

- Consulta de documents 
digitals i multimèdia

Gestió d’equipaments:
-10 Equipaments. 
-Superfície: 5400m2 
coberts i 24.000 a l’aire 
lliure

-Servei d’atenció al públic

-Estadística i avaluació 
usuaris

-Reglaments de Règim 
Intern (pla d’atenció al 
públic, pla de neteja i 
manteniment, pla de 
seguretat)

-Registre de Museus i/o 
col·leccions

-Programació d’activitats

- Suport i coordinació 
tècnica

Cessió d’espais per a 
activitats d’altres 
entitats:
-167 cessions d’espais

-Vestíbul

-Aula oberta

-Sala d’Actes

-Torre de la Carrova

-Poblat Ibèric de la 
Moleta del Remei

Préstec 
d’infraestructura:
-671 préstecs de lots 
efectuats
-450 objectes en préstec

-Vitrines

-Plafons

-Equips audiovisuals

- Mobiliari per a actes 

- Peanes

- Penjadors
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• Serveis locals, comarcals i supracomarcals
Programes de 
voluntariat i formació:

-194 estades de 
pràctiques o 
col·laboracions

-Pràctiques FP
-Cicle Formatiu 
GIAT-FP Dual
-Cicle Formatiu 
Administratiu
-Cicle Formatiu 
Informàtica

-Pràctiques Escola d’Art

- Pràctiques universitàries
-Màsters URV, 
UB, UAB, etc

-Programes de 
voluntariat

Serveis Educatius i  
Turístics:

-Oferta: 32 activitats 
educatives i 23 activitats 
turístiques

-73931 usuaris

-Visites guiades i 
teatralitzades

-Itineraris

-Tallers

-Rutes de Cap de 
Setmana

-Activitats a la carta

Activitats públiques:

-977 activitats  múltiples 
realitzades

-Exposicions itinerants

- Conferències

- Cursos

- Jornades 

- Presentacions

- Publicacions pròpies

- Projeccions audiovisuals

-Programació Antena del 
Coneixement de la URV

SAM (Servei d’Atenció 
Museística de les Terres 
de l’Ebre):

- Assessoraments a 
projectes i gestió 
museística

-Magatzem de materials 
arqueològics

-Formació i seminaris

-Programa d’exposicions 
itinerants pròpies

-Ebre,Art&Patrimoni i 
Ebre,Música&Patrimoni

-Creació de productes 
turístics

-Programes de serveis 
educatius

-Mitjans de comunicació

Activitats tècniques:

-520 activitats tècniques

-Informes

-Inventaris

-Assessoraments

-Estudis

-Articles i comunicacions

-Publicacions per 
encàrrec

-Redacció de projectes 
museològics i 
museogràfics

- Redacció de documents 
vinculats a la gestió de 
patrimoni local


