
CONVENIS
Títol Segona part contractant Data signatura

Conveni marc de cooperació educativa Universitat Politècnica de Madrid 18/07/2016
Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques d'alumnes del curs de postgrau propi: 
màster en enginyeria de la fusta estructural còdi MF88

Universidad de Santiago de Compostela 13/07/2016
Conveni de col·laboració per lloguer d'instal·lacions del CTFC Fundació Ampans 23/06/2016
Amendment to letter of agreement organizing an Expert Meeting FAO 14/06/2016
Gran Agreement LIFE MixForChange LIFE CCA/ES/000060 European Union 10/06/2016
Acord marc de cooperació Université de Diffa 10/06/2016
Conveni de col·laboració per a la realització d'un estudi d'estimació dels estocs de carboni als sòls 
agrícoles de Catalunya

DARP, ICGC; IRTA, CREAF 02/06/2016
Contracte programa DARP/CTFC 2016 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació 
02/06/2016

Conveni de constitució de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial "European Mycological Institute" Chambre Departamental d'Agriculture de la 
Dordogne

11/05/2016
Conveni de col·laboració per al desenvolupament conjunt del projecte "gestió del sotabosc per a la 
prevenció d'incendis forestals, la millora del potencial i la regeneració de la pinassa"

Centre de la Propietat Forestal (CPF) 10/05/2016
Acuerdo de colaboración para la investigación sobre desarrollo de panel cntralaminado con madera de 
pino negra (pinus uncinata pirenaico para una contraucción eficiente y baja en carbono Proyecto 
UnciCLT+

Fustes Sebastia S.L. 22/04/2016

Conveni marc de cooperació The Municipality of Der El Ahmar 21/04/2016
Conveni marc de Cooperació (ENPI/2014/344-773) the Municipality of Ainata 21/04/2016
Conveni específic de col·laboració en el projecte LIFE12/ENV/ES/000730, anualitat 2016 Centre de la Propietat Forestal 20/04/2016
Partnership agreement concerning the LIFE project Euro Bird Portal Institut Català d'Ornitologia, et at 23/03/2016
Grant agreement preparatory project LIFE15 PRE ES 002 European Commission DG Enviranment 18/03/2016
Conveni d'acord per al projecte The Amur Coalition for Participatory Governance over Nature Resources VSEMIRNYI FOND PRIRODY (WWF) 15/03/2016
Acrod de confidencialitat projecte R&D Thermosyne i Thermosyne Industrial Coll Enginyers, SLP 23/02/2016
Conveni específic per a la organització de la V Reunió del grup de treball sobre sistemes agroforestals Sociedad Española de Ciencias Forestales 10/02/2016
Conveni de col·laboració Programa Treball i Formació (aturats) Consell Comarcal del Solsonès 11/01/2016
Acord de col·laboració (torre Fluxpir) REIG TORREMORELL, JAUME 02/01/2016



Framework of cooperation agreement for the implementation of the project: TRUMAP Yasama Dair Vakif-yada foundation (YADA) 01/01/2016
FELLOWSHIP AGREEMENT. Visiting research fellowship-Dr. Luke Kelly University of Melbourne (UM) 23/12/2015
Acord específic per al desenvolupament i la protecció dels boscos municipals de Catalunya Associació d'entitats locals propetàries 

forestals de Catalunya (ELFOCAT)
17/12/2015

Conveni de cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes Universitat Rovira i Virgili 15/12/2015
Conveni per regular la subvenció concedida per a la mobilització dels recursos forestals al camp de 
Tarragona i les terres de l'Ebre

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 15/12/2015
CONVENI DE COL·LABORACIÓ (cobertura mediàtica i BdD audiovisual) AIXOMA SCP 14/12/2015
Addenda per al lloguer d'instal·lacions presencials destinades a impartir certificats de professionalitat en 
modalitat de teleformació.

Adams Formación 14/10/2015
Addenda al conveni de col·laboració (10.01.2005) Associació Institut Català d'Ornitogolia 14/10/2015
Contracte menor per al control biològic del xancre del castanyer i estudi del roig del castanyer al Parc 
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Diputació de Barcelona 08/10/2015
Acord per a la conservació de la teixeda de la finca l'Obaga del Vilar (LIC ES5130028 RIBERA SALADA) en 
el marc del projecte LIFE+ Taxus

Rovira Ciuró, Daniel 05/10/2015
Conveni de col·laboració per a l'execució del projecte "Acceso, conservación, gestión y valorización de 
especies leñosas alimenticias en Níger (2011/ACDE/003520)

Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

03/09/2015
Conveni per a la cessió de l'hivernacle propietat del CTFC RIUVERD, EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL 01/09/2015
Acord marc de cooperació (Rússia) Universitat Estatal Gorno-Altaisk (Gasu), 

Universitat de Lleida (UdL)
25/08/2015

Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el CTFC, anualitat 2015 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació

11/08/2015
Acord de col·laboració en el projecte LIFE13 ENV/ES/000256 LIFE+ SUBER: Consorci Forestal de Catalunya (CFC) 31/07/2015
AVENANT N. 1 CONTRAT SUBVENTION N. 2012/280-518 -PARC NATIONAL BOU-HEDMA UNION EUROPÈENNE 29/06/2015
Conveni de col·laboració per a la constitució d'agrupacions Centro de estudios ADAMS ediciones Valbuena 

S.A. 
16/06/2015

CONVENI DE RELACIONS ENTRE INQUA SL I EL CTFC INQUA S.L. 15/06/2015
Partnership agreement concerning the Civil Protection project eFIRECOM-ECHO EFI, et al 01/06/2015
CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL MARC DE LA IV SEMANA FORESTAL MEDITERRÁNEA (Barcelona, 16-
20 de març de 2015)

UNIVERSITAT DE LLEIDA 22/05/2015
Conveni per la col·laboració en l'execució del Pla de Treball del Programa Catalunya Emprèn Consell Comarcal del Solsonès 13/05/2015



Conveni de col·laboració per la implementació de sistemes agroferestals en el marc del projecte europeu 
LIFE+FARMS (LIFE12 ENV/ES/000647) ANUALITAT 2015

Centre de la Propietat Forestal (CPF) 30/04/2015
Conveni de col·laboració per al desenvolupament conjunt dels projectes: Explot. Silvopastorals i Fusta en 
Peu 

Centre de la Propietat Forestal (CPF) 20/04/2015
Consortium agreement SecureChain (646457) UNIÓ EUROPEA 14/04/2015
Consultancy agreement South Pole Carbon Asset Management Ltd, 02/04/2015
Conveni per una bestreta reintegrable vinculada al projecte d'integració de l'Incafust al CTFC INCAFUST 26/03/2015
Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. Universitat de Lleida (UdL) 25/03/2015
Conveni de col·laboració Fundació Privada Empresa & Clima 24/03/2015
Conveni de col·laboració en temes de biomassa forestal Savia Energía de Aragon S.L. 16/03/2015
Conveni per a la cessió de l'ús de l'aparell Universitat de Lleida 12/03/2015
Conveni de col·laboració dins el marc de la IV SFM (Barcelona 16-20 març 2015) PLAN BLEU 10/03/2015
Conveni per la col·laboració en la IV Setmana Forestal Mediterránia CESEFOR 09/03/2015
Conveni dins el projecte ANEMONE Université Paul Sabatier et al 03/03/2015
Conveni de col·laboració per a la realització de les jornades tècniques silvícoles Emili Garolera CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 01/03/2015
Addenda al conveni signat de 5 de febrer de 2015 CEDRICAT 24/02/2015
Annex al conveni (MENA Lebanon) GIZ 23/02/2015
Acord per a la conservació de teixedes de la finca l'Orri dins el projecte LIFE+TAXUS ESPAIS ORRI S.L. i Consorci de l'Alta Garrotxa 17/02/2015
Acord per a la conservació de teixedes de la finca l'Orri dins el projecte LIFE+ TAXUS ESPAIS ORRI SL I CONSORCI DE L'ALTA 

GARROTXA 
17/02/2015

Agreement (biodiversitat Virgilio Hermoso) WWF 13/02/2015
Acord marc de col·laboració Grupo Sylvestris S.L. 10/02/2015
Conveni de col·laboració Biogrup Investments S.L. 09/02/2015
Conveni de cessió de crèdit CEDRICAT 05/02/2015
Acord de cofinançament en el marc del projecte LIFE13 ENV/ES/000255: LIFE+ SUBER CPF, Amorin Forestal del Mediterraneo S.L. 01/02/2015
Conveni relatiu a la resolució del contracte de cessió d'ús de l'edifici Can Mascaró CEDRICAT 31/01/2015
Conveni marc de col·laboració per a promoure l'ús eficient dels recursos naturals a la demarcació de 
Tarragona

Diputació de Tarragona 15/01/2015
Acord en el marc del projecte LIFE+ TAXUS-LIFE11 NAT/ES/711. Ajuntament de Rasquera 02/01/2015
Modificació de l'acord de col·laboració en el projecte LIFE13 CPF Centre de la Propietat Forestal 17/12/2014



Agreement number ECHO/SUB/2014/694374 European Union 09/12/2014
Conveni de col·laboració Ignacio López Vicens 02/12/2014
Conveni unitat mixta CREAF 01/12/2014
Addenda al conveni signat en data 11 de novembre de 2014 CEDRICAT 30/11/2014
Acord de col·laboració en matèria de planificació, estratègia i desenvolupament de programes de 
desenvolupament rural integral a nivell internacional

OUA RURAL ENVIRONMENT AND ENERGY SL 25/11/2014
Acord per a la protecció i explotació de resultats del projecte "Woodtech-SAE3/P1/E595 INCAFUST et al 21/11/2014
Acuerso de confidencialidad proyecto Bio Garraf N-Amatic System SL. 18/11/2014
Conveni de col·laboració pel projecte de gestió de residus vegetals, biomassa i manteniment de zones 
naturals i enjardinades

Consell Comarcal de Solsonès 12/11/2014
Conveni pel qual l'aj. Celrà delega les funcions relatives al procediment per contractar una caldera de 
biomassa i la seva instal·lació en el marc de la fase pilot del Pla de foment de la biomassa forestal per a ús 
tèrmic a Catalunya

Ajuntament de Celrà 12/11/2014

Conveni cessió de crèdit CEDRICAT 11/11/2014
Conveni de cessió de crèdit factura Incafust CEDRICAT 10/11/2014
Conveni cessió de crèdit factura Departament Territori i Sostenibilitat CEDRICAT 10/11/2014
Acuerdo para la presentación de una propuesta compartida a la convocatòria de subvencions a acciones 
de cooperación para el desarrollo año 2014 

INIA 05/11/2014
Conveni de col·laboració en el contex del projecte de la calculadora de la petjada de carboni i del balanç 
energètic de productes fusters

Inèdit Innovació i Serradora Boix S.L. 03/11/2014
Conveni per a una bestreta reintegrable vinculada al projecte Woodtech INCAFUST 28/10/2014
Conveni per qual l'Aj. de Llívia delega al CTFC la competència i encarrega les funcions relatives a la 
procediment per a la contractació en el marc de la fase pilot del Pla de fomanet de la biomassa forestal 
per a ús tèrmic

Ajuntament de Llívia 24/10/2014

Contracte de col·laboració State Agrarian University of Moldova 17/10/2014
Conveni de col·laboració Saint-Petersburg State Forest Technical 

University
17/10/2014

Acord de concesió d'ajut FEDER Gobierno de Catabria-Dirección General de 
Economia y Asuntos Europeos, consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo

16/10/2014

Tempus partnership agreement SUSFOR Universitat de Lleida 15/10/2014
Acord per a la presentació d'una proposta compartida a la convocatòria de subvencions a accions de 
cooperació per al desenvolupament corresponent a l'any 2014

INIA 14/10/2014



Convenio de colaboración mobilidad estudiantes y profesores universitarios Ministerio de educación, cultura y deporte 13/10/2014
Conveni d'encàrrec de les funcions relatives al procediment per a la contractació d'una caldera de 
biomassa i la seva instal·lació en el marc de la fase pilot del Pla de Foment de la Biomassa Forestal per a 
ús tèrmic

Ajuntament de Tossa de Mar 08/10/2014

Acord específic per al desenvolupament del Pla d'activitats inicial de l'anualitat 2014 ELFOCAT 03/10/2014
Acord de col·laboració II Jornades Euromediterrànies sobre Incendis Forestals CUIMPB 01/10/2014
Acord de col·laboració projecte Woodsonics INCAFUST 01/10/2014
Beques i ajuts econòmics programa de recerca i conservació del Zoo de Barcelona FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 30/09/2014
Conveni de col·laboració per a l'establiment d'una plantació forestal experimental a la forest n.9 del 
catàleg d'utilitat pública "muntanya de queixans"

Ajuntament de Fontanals de Cerdanya 25/09/2014
Conveni  per al procediemnt de la contractació d'una caldera de biomassa i/o xarxa de calor i la seva 
instal·lació en el marc de la fase pilot del Pla de Foment de la Biomassa Forestal per a ús térmic.

Ajuntament d'Ogassa 22/09/2014

Conveni de col·laboració Guandong Academy of Forestry 22/09/2014
Conveni de constitució d'un dret real per a la custòdia de teixedes a la Serra de Llaberia Consorci de la serra de Llaberia, i la propietat 

de la finca
15/09/2014

Conveni de constitució d'un dret real per a la custòdia de teixedes a la serra de Llaberia et al 15/09/2014
Acord per a la conservació de teixedes de la finca Miseclòs dins el projecte LIFE+ TAXUS Marc Massanella Dilmé 29/08/2014
Acord per a la conervació de teixedes de la finca llongarriu dins el projecte LIFE+ TAXUS Carme Simó Adroher i Santiago Reixach i 

Garriga
29/08/2014

Conveni marc de col·laboració ESA/INPHB 31/07/2014
Conveni per l'abonament de la bestreta corresponent al projecte LIFE+SUBER Consorci Forestal de Catalunya 31/07/2014
Conveni per una bestreta reintegrable vinculada al projecte d'integració de l'Incafust al CTFC INCAFUST 30/07/2014
Conveni col·laboració aprovació bases reguladores ajuts fase pilot pla de calderes comarques Girona Diputació de Girona 24/07/2014
Conveni marc de col·laboració per desenvolupar la fase pilot del Pla de Foment de la Biomassa Forestal 
per a usos tèrmics a Catalunya

Departament 24/07/2014
Conveni de col·laboració per al lloguer de furgoneta Coordinació Rural de Catalunya 12/07/2014
Acord de col·laboració en el projecte LIFE13 NAT/ES/000724 "SUSTAINABLE MANEGEMENT FOR 
CONSERVATION OF BLCK PINE (Pinus nigra subsp. salzmannil var pyrenaica FOREST IN CATALONIA

CPF Centre de la Propietat Forestal 10/07/2014

Acord per a l'establiment d'un conveni marc en l'àmbit de la truficultura Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) 19/06/2014



Conveni finançament anualitat 2014 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

19/06/2014
Conveni de cooperació educativa entre la Universidad de Córdoba i la entidad colaboradora per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de màster

Universidad de Córdoba 18/06/2014
Acord de col·laboració en la xarxa transfronterera de seguiment d'espècies florístiques patrimonials Comú d'Ordino et al 16/06/2014
Conveni per una bestreta reintegrable vinculada al projecte d'integració de l'Incafust al CTFC INCAFUST 29/05/2014
Conveni marc de col·laboració UVIC-UCC FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 29/05/2014
Conveni de col·laboració per al desenvolupament conjunt dels projectes "Elaboració d'orientacions de 
gestió sostenibre per al boscos de Catalunya 2014 i "manual d'aprofitament silvopastoral de masses 
arbrades"

CPF Centre de la Propietat Forestal 27/05/2014

Conveni de col·laboració per al desenvolupament conjunt del projecte europeu LIFE12 ENV/ES/000730 
(LIFE+DERMOGEST)

CPF, CREAF, Departament d'Interior de la 
Gencat

19/05/2014
Partnership Agreement concerning the Civil Protection project (FIREfficient- ECHO Departament d'Interior (GRAF) 17/05/2014
Conveni per a una bestreta reintegrable vinculada al projecte europeu woodtech (resta) INCAFUST 13/05/2014
Grant Agreement (project Lebanon) GIZ 04/05/2014
Protocole d'acord pour l'Etude sur la santé de la fôret du site pilote de Senalba (Algérie) dans le cadre du 
project GCP/GLO/458/FRA et sa capacité de s'adapter aux changements climatiques

FAO 02/05/2014

Conveni per a una bestreta reintegrable vinculada a la tercera certificació del projecte europeu woodtech INCAFUST 29/04/2014
Conveni de col·laboració per a la realització del projecte pilot de caracterització de les masses forestals a 
partir de dades obtingudes en sensors aerotransportats

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya - 
ICGC

15/04/2014
Modificació dels acords tercer i quart del conveni signat el 3 de desembre de 2013 (empreneduria ordre 
EMO276/2013

Consell Comarcal del Solsonès 11/04/2014
Conveni en el marc del projecte d'integració CTFC-Incafust (projecte SUMA) Fundació Institució dels centres de recerca I-

CERCA + INCAFUST
06/03/2014

Consultancy agreement South Pole Carbon Asset Management Ltd. 04/03/2014
Acord entre Cedricat i CTFC en relació a acords de governança CEDRICAT 25/02/2014
Conveni per a una bestreta reintegrable vinculada al projecte europeu Woodtech (2) INCAFUST 25/02/2014
Conveni de col·laboració per al desenvolupament d'accions formatives a l'empara de l'ordre 
EMO/210/2013, de 2 de setembre. Programa mixt de treball i formació

Consell Comarcal del Solsonès 13/02/2014



Conveni per a una bestreta reintegrable vinculada al projecte europeu Woodtech INCAFUST 13/02/2014
Condiciones de contratación para el acceso a la base de datos web of knowledge y servicios inherentes al 
mismo entre la Fundación española para la ciencia y tecnología y la entidad CTFC

FECYT 06/02/2014

Conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla d'acció immediata per l'ocupació al Solsonès-PAI Consell Comarcal del Solsonès 04/02/2014
Contract for de world SB14 Barcelona conference in the framework of the MARIE Projecte Green Building Council España 27/01/2014


