
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA 
REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA ETNOLÒGICA A LES 
TERRES DE L’EBRE 
 
PRIMERA: Objecte. 
És objecte del present la concessió de 2 ajuts per un import màxim de 1.200 € 
cadascun. 
Els ajuts en resulten del programa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i 
Immaterial de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals. 
 
SEGONA: Destinataris. 
Poden ser destinataris dels ajuts convocats totes les institucions i entitats dels 
municipis/ens locals pertanyents a les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera 
d’Ebre i Terra Alta que formen part del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. 
Els projectes a realitzar hauran de ser projectes d’investigació originals i inèdits per a 
la realització d’estudis sobre qualsevol aspecte del patrimoni etnològic de les Terres 
de l’Ebre. 
 
TERCERA: Presentació de sol·licituds. 
Les sol·licituds per a l’adjudicació dels ajuts es realitzaran abans del dia 24 de juliol 
de 2016. Les sol·licituds, que s’ajustaran al model que figura com annex a les 
presents Bases, s’hauran de presentar en el registre general del Consorci del Museu 
de les Terres de l’Ebre. Les sol·licituds hauran d’acompanyar-se dels documents 
següents: 
a) Dades de l’entitat. 
b) Dades personals i currículum dels investigadors. 
c) Memòria del projecte (màxim 10 pàgines) detallant: el títol del projecte, la 
importància i interès, els objectius concrets i hipòtesis de treball, la metodologia i el 
pla de treball, l’àmbit territorial, la proposta de difusió, el pressupost, etc. 
d) Compromís de l’entitat peticionària de cofinançar el projecte en una quantitat que, 
al menys sigui igual a l’aportada pel Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. 
 
CUARTA: Criteris que han de servir per a l’adjudicació dels ajuts. 
Els ajuts s’adjudicaran d’entre tots els projectes sol·licitats a aquells que obtinguin la 
major puntuació, amb la valoració dels aspectes següents: 
a) La significació i interès de la recerca, així com la coherència de la hipòtesi de 

treball i la planificació metodològica. 
b) La vinculació de la recerca en el marc d’un projecte ampli de gestió i difusió del 

patrimoni etnològic. 
c) El nivell de definició de l’aplicació de la recerca i l’interès de la seva 

rendibilització posterior. 
d) L’aportació de perspectives i d’accions innovadores, tant en els projectes de 

recerca com en la seva aplicació posterior. 
 



 

CINQUENA: Òrgan avaluador de les sol·licituds. 
L’avaluació de les sol·licituds presentades, es realitzarà per una comissió integrada 
per representats de: Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals i del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. 
 
SISENA: Adjudicació dels ajuts. 
Els ajuts seran adjudicats per la Junta General del Consorci del Museu de les Terres 
de l’Ebre, a partir de la proposta efectuada per l’òrgan d’avaluació. 
L’acord adoptat per la Junta General serà susceptible dels recursos previstos a la 
vigent legislació sobre la matèria. 
 
SETENA: Pagament dels ajuts. 
L’adjudicació de l’ajut, es documentarà mitjançant un conveni signat a l’efecte entre 
l’entitat adjudicatària i el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. 
L’aportació del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre es lliurarà el 50 per 100 
en el moment de presentar-se un primer informe de l’estat dels treballs i l’altre 50 per 
100 en el moment de lliurar-se el treball final al Museu de les Terres de l’Ebre.  
 
VUITENA: Metodologia i ajuts complementaris. 
Els treballs han de seguir les pautes per al lliurament de materials del programa 
Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya de la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Les entitats promotores adjudicatàries i 
els autors, a més de l’ajut econòmic, comptaran amb l’assessorament tècnic del 
Museu de les Terres de l’Ebre per a la realització del projecte. 
 
NOVENA: Justificació. 
Un cop realitzats els projectes objecte de l’ajut, les institucions i entitats 
adjudicatàries lliuraran tres còpies del mateix al Museu de les Terres de l’Ebre, junt 
amb la justificació de la despesa efectuada. El Museu de les Terres de l’Ebre trametrà 
una còpia dels materials resultants del projecte al Departament de Cultura i dipositarà 
les altres dos en la seva Mediateca. 
 
DESENA. Difusió. 
Correspondran a l’entitat adjudicatària i al Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre els drets d’explotació de l’obra.  
En tot cas, els autors hauran de citar i fer constar de forma expressa i visible a 
l’entitat adjudicatària, així com al Museu de les Terres de l’Ebre, en la memòria de 
l’estudi i en la difusió pública dels treballs, qualsevol quin sigui el mitjà o suport, i 
deuran lliurar-los una còpia dels articles o publicacions que editen. El Museu podrà 
demanar als autors la preparació d’una conferència o d’un resum de l’estudi per a la 
publicació o difusió del mateix. Els autors hauran de sol·licitar l’autorització per a la 
realització de qualsevol publicació i acció de difusió que no hagi estat impulsada per 
les dues institucions promotores. Així mateix, el Museu incorporarà el resultat de 
l’estudi als fons consultables de la seva Mediateca. 
 



 

ONZENA: Incompliment. 
Cas que l’entitat beneficiària no realitzi els treballs per als quals ha estat concedit 
l’ajut, es considerarà que ha incomplit els objectius fixats en la concessió, i per tant 
deurà procedir a la seva devolució. 
 
DOTZENA: Adjudicació de romanents. 
Cas que com a conseqüència d’incompliments segons el que preveu la base anterior, 
resti una quantitat sense adjudicar, la Junta General del Consorci, a proposta de la 
comissió avaluadora de les sol·licituds prevista a la base cinquena, podrà procedir a 
la seva adjudicació, entre les altres peticions presentades. 
 
TRETZENA: Vigència. 
Les presents bases esgotaran la seva vigència un cop adjudicats tots els ajuts 
previstos en la mateixa, ja sigui de forma directa o mitjançant l’adjudicació de 
romanents segons es preveu a la clàusula anterior. 



 

MODEL DE SOL·LICITUD 
 
En/Na, …………………………………., actuant en nom i representació de 
……………………………………………….., domiciliada a……………………….., 
carrer ………………………………………………, amb NIF número …………….., 
davant vostè compareix i EXPOSA: 
 
I. Haver-me assabentat de les Bases que han de regir la concessió d’ajuts per a la 
realització de projectes de recerca etnològica als municipis de les comarques del 
Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta que formen part del Consorci del 
Museu de les Terres de l’Ebre, les quals declaro conèixer i acceptar en la seva 
integritat. 
II. L’entitat o institució que represento té previst realitzar el projecte …. 
IV. Adjunto la documentació prevista a les bases. 
 
Per l’anterior, DEMANO:  
 
Que previ els tràmits oportuns, em sigui adjudicat un ajut dels que aquest Consorci 
del Museu de les Terres de l’Ebre té previst atorgar. 
 

(Lloc i data) 
(signatura) 

 


