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Normativa sobre col·laboracions. 

1. El Consell d’Administració podrà atorgar col·laboracions en aquelles activitats 

en les que l’aigua, com a recurs natural, sigui el principal objecte d’aquestes 

(abastament urbà i així com qualsevol altra relacionada amb les aigües 

continentals).  

2. L’activitat ha de tenir com a objectiu la divulgació amb una finalitat 

acadèmica, científica, estadística, sanitària, econòmica, geogràfica, històrica, 

etc.  

 

3. L’activitat pot adoptar qualsevol forma, com ara conferències, l’edició d’un 

llibre, la participació en fires o fòrums, les visites a instal·lacions, les activitats 

educatives o formatives, així com altres tipus d’ activitats.  

 

4. L’activitat haurà de produir-se dintre de l’àmbit territorial del Consorci. Pot tenir 

un àmbit municipal o supramunicipal. En el cas de congressos, jornades i seminaris 

del sector de l’aigua, el Consell d’Administració podrà realitzar una aportació 

adequada en funció de la rellevància de l’esdeveniment malgrat no es realitzin 

a l’àmbit del CAT. 

 

5. La quantitat màxima unitària serà de 3.000 € i no podrà tenir caràcter plurianual 

ni repetir-se en el mateix exercici o posteriors. Un mateix peticionari podrà optar 

solament a un ajut. 

 

6. Els pressupostos anuals fixaran anualment en una partida la quantitat per 

destinar a l’activitat de col·laboracions, com a responsabilitat social corporativa. 

Aquests pressupostos són informats favorablement pel propi Consell i han de ser 

aprovats per l’Assemblea General de la tardor.  

L’atorgament de col·laboracions té com a límit temporal l’exercici anual i com 

límit quantitatiu l’import previst als Pressupostos. No s’admetrà cap sol·licitud un 

cop esgotat qualsevol dels dos límits.  

 

7. Les col·laboracions atorgades hauran d’aportar una documentació justificativa 

en el moment de la sol·licitud (memòria, pressupost) junt amb la proposta de 

visualització de la participació del CAT i que una vegada atorgada la 

col·laboració haurà de ser consensuada abans de portar-la a terme. 

 

8. L’Àrea de Responsabilitat Social Corporativa realitzarà un seguiment de 

l’activitat per l’ens que rep la col·laboració assegurant-se de l’adequació a allò 

demanat i confeccionant un informe final sobre l’activitat i assoliment de la 

col·laboració. 
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