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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
1 / CONTEXT DEL CONTRACTE
Els candidats han de demostrar, a la memòria tècnica, que han tingut en compte les expectatives i mesures
que figuren a continuació.

1.1 / Objecte i òrgan de contractació
El propòsit d’aquest contracte és sol·licitar un proveïdor de serveis per:
 Estudiar la millor manera de sensibilitzar i ajudar les administracions locals franceses en
matèria d’adaptació al canvi climàtic;
 Establir una metodologia transfronterera per ajudar-les a elaborar plans d’acció local per a
l’adaptació al canvi climàtic a l’Espai Català Transfronterer 0;
 Dur a terme una prova d’aquesta metodologia transfronterera d’adaptació al canvi climàtic en
dues administracions pilot franceses (una en tram ferm 1 i una en tram opcional2), donant-los
suport en l’elaboració del seu pla local d’adaptació al canvi climàtic.
El Département des Pyrénées-Orientales és l’òrgan de contractació d’aquest servei, a través de la Missió
Departamental de Desenvolupament Sostenible.
Aquest document identifica les necessitats i especifica el contingut i les mesures d’aquest servei.

1.2 / Servei prestat en el marc del projecte ECTAdapt
1.2.1 Donar suport a les administracions perquè prenguin mesures per a
l’adaptació al canvi climàtic en el marc del projecte ECTAdapt
El servei sol·licitat atén l’aprovació de l’expedient de candidatura del projecte ECTAdapt (projecte EFA011/15
ECTAdapt: «Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic») amb
la convocatòria de projectes del Programa Europeu de Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra
POCTEFA 2014-2020.
El projecte ECTAdapt pretén contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats del
canvi climàtic, en particular mitjançant l’execució d’accions i iniciatives innovadores que contribueixin a la
sensibilització de tots els grups d’interès i la seva implicació en l’execució d’accions (població, actors
socioeconòmics, administracions...).
El projecte ECTAdapt té com a responsables tres organismes:
 el Département des Pyrénées-Orientales, administració local, que n’és el líder;


i dos organismes més de la província de Girona a Catalunya:
◦ la Diputació de Girona, administració local;
◦ i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona), una
associació d’ajuntaments al servei dels ajuntaments.

El territori del projecte ECTAdapt és l’Espai Català Transfronterer (ECT), format pel Département des
Pyrénées-Orientales (França) i la província de Girona (Espanya-Catalunya).
Tot i que algunes administracions locals de l’ECT ja estan treballant en la lluita contra el canvi climàtic,
especialment en l’àmbit de l’adaptació als seus efectes, mitjançant plans d’acció local per l’energia
sostenible (a la província de Girona) o el capítol Adaptació del seu Pla Climat (al Département des
Pyrénées-Orientales), són imprescindibles les tasques de sensibilització i compromís sobre els impactes
00

L'Espai Català Transfronterer (ECT) és el territori format pel Département des Pyrénées-Orientales (França) i la província de Girona (Espanya Catalunya).

1 Tram en ferm: servei que el proveïdor ha de prestar obligatòriament.
2 Tram opcional: servei que es duu a terme si el Département des Pyrénées-Orientales ho demana al proveïdor de serveis o que no es duu a terme si el
Département des Pyrénées-Orientales no ho vol.
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esperats del canvi climàtic en el territori dels càrrecs electes i actors de les administracions. Tot això, per tal
de promoure canvis en les actituds, obtenir una major adhesió al compromís i a l’execució d’accions a favor
del clima.
Així, l’establiment d’una metodologia transfronterera per donar suport a les administracions de l’ECT en
l’elaboració de plans d’acció local per a l’adaptació al canvi climàtic és un dels eixos principals del projecte
ECTAdapt.
L’objectiu principal del servei sol·licitat és respondre:
 a l’activitat 5.1 (Desenvolupament d’una estratègia i establiment d’una metodologia comuna per
donar suport a les administracions de l’Espai Català Transfronterer perquè elaborin plans locals
d’adaptació i s’impliquin en l’execució d’accions)
 i a una part de l’activitat 5.2 (Convocatòria per donar suport a quatre administracions pilot en
l’elaboració de plans locals d’adaptació), de l’acció 5 (Desenvolupament d’una estratègia
transfronterera per donar suport les administracions de l’Espai Català Transfronterer en l’elaboració
de plans d’acció local per a l’adaptació) del programa d’accions del projecte ECTAdapt.

1.2.2 Àmbit de l’adaptació
El proveïdor de serveis ha de centrar el seu servei a l’àmbit de l’adaptació al canvi climàtic, en el sentit de
reduir l’exposició i la vulnerabilitat als riscos climàtics específics del territori de l’ECT (població, ecosistemes,
activitats...) i no divergir en la mitigació del canvi climàtic (reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle
i consum d’energia i desenvolupament d’energies renovables).
Els candidats han de demostrar, a la memòria tècnica, que dominen aquest tema.

1.2.3 Dimensió transfronterera del contracte
El projecte ECTAdapt és un projecte de cooperació transfronterera. Aquesta dimensió es traduirà
especialment:
 En el desenvolupament d’eines que s’han d’adaptar al públic objectiu transfronterer i tenir en compte
els acords locals, el suport i les accions que ja hi ha en aquest àmbit a ambdós costats de la
frontera;
 Durant els intercanvis de twinning entre les administracions seleccionades (dues a cada un dels
costats de la frontera, vegeu l’apartat 2.2), que tindran l’impuls del proveïdor de serveis en
col·laboració amb un altre proveïdor de serveis específicament contractat pel CILMA, i que s’hauran
d’adaptar a les llengües i als mètodes de treball de cada un, als diferents enfocaments i maneres de
fer les coses;
 Mitjançant l’ús de dues llengües, el francès i el català:
◦ durant els intercanvis de twinning entre les administracions seleccionades, que poden tenir lloc
en francès o en català (el proveïdor de serveis ha d’utilitzar persones bilingües que puguin
facilitar la comprensió o traductors professionals),
◦ en tots els documents, suports, eines, lliuraments, etc., creats com a part d’aquest servei, etc.;
 No està previst el reemborsament dels desplaçaments efectuats dins el territori de l’ECT
(Perpinyà i el Département des Pyrénées-Orientales, Girona i província de Girona, municipis
propers a la frontera); per tant, cal preveure’n un cost provisional i incloure’l directament a les
propostes dels candidats; etc.
Els candidats han de demostrar, a la memòria tècnica, que han tingut en compte la dimensió
transfronterera i que poden respondre-hi.
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1.2.4 Obligacions i mesures europees que cal tenir en compte
Per complir la normativa del Programa POCTEFA 2014-2020 tots els documents, mitjans, eines
pedagògiques, etc., creats com a part d’aquest servei han d’incloure necessàriament de manera molt visible:
El logotip POCTEFA ECTAdapt i menció del FEDER, així com els logotips institucionals del
Département des Pyrénées-Orientales, de la Diputació de Girona i del CILMA (Annex 1):

Aquests logotips, com també els altres elements d’identitat visual del projecte ECTAdapt, els proporcionarà
el Département des Pyrénées-Orientales al candidat escollit.
El proveïdor ha de vetllar perquè es respectin, tant com sigui possible, els diferents principis del
desenvolupament sostenible:
 Optimitzar el consum de paper (donant prioritat a l’ús de materials que consumeixin poca tinta i
paper, a l’ús de documents en format digital, a la sistematització de la impressió a doble cara, a l’ús
de paper reciclat i/o de boscos amb etiquetes o certificats de gestió sostenible...); etc.
El proveïdor ha de garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació i combatre qualsevol forma de
discriminació, ja sigui directa o indirecta, i promoure la igualtat d’oportunitats per a tothom en:
 La mobilització dels diferents actors que estaran involucrats en el projecte;



Les accions de comunicació dutes a terme (es dedicarà una atenció especial a les llengües,
imatges, situacions, etc., perquè no siguin discriminatòries);
L’accés a la informació (s’oferiran adaptacions per a les persones amb discapacitat, per exemple);
etc.

El proveïdor ha de garantir la igualtat entre homes i dones:
 Durant el procés de mobilització dels diferents actors que estaran involucrats en el projecte;


En les accions de comunicació (es dedicarà una atenció especial als materials lingüístics i visuals,
perquè no incloguin cap estereotip de gènere, es podrà fer servir l’escriptura epicena); etc.

Els candidats han de demostrar, a la memòria tècnica, que han tingut en compte els requisits i poden
fer altres propostes en aquest sentit.

1.3 / Objectius del contracte
Objectiu principal:
L’objectiu és:
1. Establir una metodologia transfronterera per donar suport a les administracions en la
redacció del capítol Clima/Adaptació dels plans d’acció local per a l’energia sostenible i el
clima (PAESC) (per exemple: ajuntaments, comunitats d’ajuntaments, consells comarcals);
2. Dur a terme una prova d’aquesta metodologia transfronterera en dues administracions
franceses i extreure’n experiències per tal de transferir i projectar aquest mètode com a resultat del
projecte de cooperació.
En aquest context, es tracta d’:
 Establir una metodologia transfronterera per a l’elaboració de plans locals d’adaptació al canvi
climàtic a l’ECT per facilitar el desenvolupament d’iniciatives per a l’adaptació al canvi climàtic en
aquest territori;
 Basant-se en les metodologies existents (vegeu l’apartat 1.4).
Objectius secundaris:
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Posicionar el Département des Pyrénées-Orientales, la Diputació de Girona i el CILMA, com a líders
de l’estratègia d’adaptació de l’ECT als efectes esperats del canvi climàtic;
Fer créixer la consciència de les administracions franceses pel que fa a la problemàtica de
l’adaptació al canvi climàtic;
Proporcionar eines que puguin utilitzar els tres organismes responsables del projecte ECTAdapt,
com a resultat del projecte de cooperació per donar suport a les administracions locals (a ambdós
costats de la frontera) en l’elaboració dels plans locals d’adaptació.

Per tant, el servei sol·licitat pretén:
1. Establir una metodologia transfronterera comuna per ajudar les administracions locals de tot
l’ECT a comprendre millor l’adaptació i ajudar-les a elaborar plans locals d’adaptació al canvi
climàtic perquè executin mesures concretes;
2. Dur a terme una prova d’aquesta metodologia transfronterera d’adaptació en dues
administracions pilot del territori francès.
A la memòria tècnica, els candidats han de demostrar que han tingut en compte els objectius del
servei.

1.4 / Inclusió del servei en les iniciatives existents
1.4.1 Plans d’Acció PAESC del Pacte dels Alcaldes
El Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia (Pacte dels Alcaldes, www.conventiondesmaires.eu) reuneix
administracions locals i regionals que estan compromeses voluntàriament amb la implementació dels
objectius europeus en matèria de clima i energia al seu territori.
Inicialment, el Pacte dels Alcaldes només incloïa la mitigació (elaboració de plans d’acció local de mitigació,
anomenats PAES) i hi havia una altra iniciativa sobre l’adaptació al canvi climàtic: «Mayors Adapt». L’any
2015, la Comissió Europea va fusionar les dues iniciatives per promoure una acció integrada. Des de l’any
2017, l’adaptació i, per tant, la iniciativa Mayors Adapt estan plenament integrades al Pacte dels Alcaldes
pel Clima i l’Energia.
Les administracions del Pacte dels Alcaldes es comprometen a reduir les seves emissions de CO 2 i a
adoptar un enfocament integrat per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic.
Una de les seves tasques és dur a terme un balanç de les seves emissions, així com una avaluació dels
riscos i les vulnerabilitats relacionats amb el canvi climàtic, de manera que el seu compromís polític es pugui
traduir en mesures i projectes pràctics. Es comprometen a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i
el Clima (PAESC) que descrigui les accions clau que cal executar.
El proveïdor de serveis ha de conèixer la iniciativa del Pacte dels Alcaldes i basar-se en els diferents
documents corresponents:
 Guia Com desenvolupar un pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) - 2010 com a il·lustració
del capítol Mitigació;
 Plantilla de presentació i seguiment dels PAESC SECAP Template;




Guia Directrius per a la presentació dels informes de seguiment del Pacte dels Alcaldes pel Clima i
l’Energia - 2016;
El
document
SECAP
Templatehttps://www.eumayors.eu/index.php?
option=com_attachments&task=download&id=152
etc.

La metodologia transfronterera creada pel proveïdor ha de ser coherent amb aquest enfocament
europeu, de manera que permeti que les administracions que l’utilitzaran puguin elaborar PAESC
que compleixin els criteris exigits pel Pacte dels Alcaldes.

1.4.2 Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) francesos
A França, el Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) és un projecte estratègic i operatiu que té en compte
la problemàtica del clima, l’aire i l’energia i té dos objectius principals:
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mitigació del canvi climàtic: limitar l’impacte del territori sobre el clima mitjançant la reducció de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, el consum d’energia i el desenvolupament de l’ús
d’energies renovables;
adaptació als efectes del canvi climàtic: reduir la vulnerabilitat del territori.

Els PCAET són obligatoris a França per a les entitats públiques de cooperació intercomunitària amb fiscalitat
pròpia de més de 20.000 habitants i s’han de crear abans que acabi el 2018. Per a municipis amb menys de
20.000 habitants, es poden elaborar PCAET voluntaris.
Els PCAET s’han de revisar cada sis anys.
Inclou un diagnòstic, una estratègia territorial i objectius quantificats, un programa d’accions, un sistema de
seguiment i avaluació de les mesures adoptades.
La metodologia transfronterera creada pel proveïdor de serveis, per tant, també ha d’ajudar les
administracions franceses (ajuntaments i comunitats d’ajuntaments) a elaborar plans locals
d’adaptació, que poden ser el capítol Adaptació dels PCAET.

1.4.3 Documents de referència elaborats a Catalunya
A la província de Girona, molts municipis han signat el Pacte dels Alcaldes i per això han creat el seu PAES
(més de 200 municipis), un ajuntament (Torroella de Fluvià) ha creat el seu PAESC en espera de l’aprovació
del Pacte dels Alcaldes, tres ajuntaments (Girona, Figures, Banyoles) han creat plans d’adaptació al canvi
climàtic, tres consells comarcals (Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès) han creat plans d’adaptació
supramunicipals.
Així doncs, els dos organismes catalans responsables del projecte ECTAdapt, la Diputació de Girona i el
CILMA, han creat eines per ajudar les seves administracions locals en aquest compromís, aquestes
inclouen:
* Metodologia catalana per als PAES (documents aprovats):
 Una adaptació de la Guia del Pacte dels Alcaldes Com desenvolupar un pla d’acció per a l’energia
sostenible (PAES) en el context de les administracions de la província de Girona: Guia d’utilització
(metodologia) per a la redacció dels PAES de les comarques gironines - 20133;
 Eines per desenvolupar PAES4;


Diversos models de PAES i eines, que constitueixen una referència per a les administracions de la
província de Girona5;
Aquests documents oficials seran lliurats a l’empresa seleccionada en la seva llengua original i els candidats
ja els poden baixar (en català) als enllaços esmentats més amunt.
* Metodologia catalana per als PAESC (documents de treball):
 Una eina (full de càlcul d’Excel) per a la recopilació de dades;



Model d’arquitectura dels PAESC (document de text) que presenta els diferents apartats que s’han
d’emplenar;
Una guia d’usuari per explicar com utilitzar els dos documents anteriors.

Aquests tres documents de treball es lliuraran a l’empresa seleccionada.
Si cal, el proveïdor de serveis haurà de millorar i adaptar aquests tres documents.
La metodologia transfronterera creada pel proveïdor de serveis s’ha de basar en tots aquests
documents i eines, i constitueix una continuació coherent de:
1. la metodologia existent per elaborar PAES;
2. la metodologia establerta pel Pacte dels Alcaldes.
De fet, la metodologia transfronterera que es crearà ha de permetre que les administracions locals catalanes
que ja tenien PAES creats sobre la base d’aquestes eines afegeixin un capítol Adaptació a aquests plans,
com a continuació del capítol Mitigació existent, per aconseguir PAESC coherents.

3
4
5

http://www.ddgi.cat/recursos/servei/2013/doc/metodologia_redacci%C3%B3_PAES_febrer.pdf
http://pactealcaldes.ddgi.cat/wp-content/uploads/2013/01/Eines_PAES_gi_2015.rar
http://www.ddgi.cat/pactedelsalcaldes/?page_id=121
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A la memòria tècnica, els candidats han de demostrar que han tingut en compte totes les iniciatives
que descriu l’apartat 1.4, en què s’ha d’incloure la metodologia transfronterera que cal crear.

2 / DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL CONTRACTE
Els candidats han de demostrar, a la memòria tècnica, que han tingut en compte les expectatives i
mesures que figuren a continuació.

2.0 / Organització del servei i subcontractació
Per aquest servei, el proveïdor del servei, si ho vol, pot contractar subcontractistes.
Als candidats que utilitzin un o més subcontractistes per a l’execució d’aquest servei, se’ls recomana que:
 Si se sap quins seran el/s subcontractista/es en el moment de la candidatura: emplenar
obligatòriament per a cada subcontractista previst el formulari DC4 (adjunt a l’Acta de Compromís)
d’acord amb la reglamentació francesa en vigor. El candidat haurà d’emplenar tants formularis com
subcontractistes requereixi;
 Si no se sap quins seran tots el/s subcontractista/es en el moment de la candidatura: demostrar, a la
memòria tècnica, que el candidat domina l’àmbit de l’enginyeria territorial i que, quan arribi el
moment, podrà identificar i mobilitzar els actors competents per a aquesta missió.
El proveïdor de serveis podrà basar-se (si cal) durant la prestació en les experiències i iniciatives en matèria
de suport de les tres administracions locals dels organismes responsables del projecte ECTAdapt.
Per exemple:
 Des de fa diversos anys, el Département des Pyrénées-Orientales ofereix assistència tècnica
(assessorament de primer nivell i suport tècnic a les administracions per ajudar-les en l’elaboració i
implementació de projectes...; creació i impuls d’una oferta formativa per als càrrecs electes i actors
de les administracions locals en el desenvolupament sostenible, l’organització de jornades
d’intercanvis tècnics i valoració de bones pràctiques...);
 La Diputació de Girona, coordinadora territorial del Pacte dels Alcaldes, ofereix assistència tècnica i
ha ajudat a validar els PAES en més de 200 municipis.
La Diputació de Girona també està desenvolupant els següents projectes de suport als municipis
(tècnicament i econòmicament) en matèria de mitigació: EURONET 50/50, Del Pla a l’acció, BeenerGI, etc.
Els serveis en l’àmbit ambiental de la Diputació de Girona per als municipis són: educació ambiental, gestió
del medi natural, suport al Pacte dels d’Alcaldes (PAES), prevenció i gestió d’incendis del Parc Natural del
Montseny;
 El CILMA, com a part de les seves funcions habituals, informa periòdicament les autoritats locals
sobre diverses qüestions ambientals, anima els seus socis a participar en setmanes temàtiques i
organitza regularment cursos de formació per a treballadors de les administracions. A més, CILMA
és una associació voluntària d’ajuntaments que, com a estructura de suport al Pacte dels Alcaldes,
ofereix assistència tècnica als municipis per a la redacció i validació dels PAES, i ha establert la
metodologia i l’inventari d’emissions per a la redacció dels PAES, així com altres projectes com
GreenJobs, Biomass for climate, BEnerGI, BIOMadapt, EURONET 50/50, etc., en col·laboració amb
la Diputació de Girona.
Els serveis que ofereix CILMA corresponen als àmbits següents: energia sostenible local (energia, mobilitat,
etc.) i sostenibilitat municipal (entorn natural, litoral, gestió de l’aigua, qualitat ambiental, educació ambiental,
gestió de residus, i infraestructures).
El proveïdor de serveis podrà recórrer als tres organismes responsables del projecte ECTAdapt, però
garantirà, en les seves peticions, l’optimització del temps de participació.
La missió confiada al proveïdor de serveis es desglossa en tres passos, que es detallen en els paràgrafs
següents:
 Estudiar la millor manera de sensibilitzar i donar suport a les administracions locals perquè
comprenguin la problemàtica de l’adaptació i impulsin l’execució d’accions (principalment mitjançant
l’elaboració d’un pla local d’adaptació);
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Establir una metodologia transfronterera (tenint en compte les iniciatives i documents presentats a
l’apartat 1.4) per ajudar-les a elaborar plans d’acció local per a l’adaptació al canvi climàtic (capítol
Clima/Adaptació dels PAESC);
Dur a terme una prova d’aquesta metodologia a dues administracions pilot franceses, ajudant-les en
l’elaboració del seu pla local d’adaptació al canvi climàtic i fomentar el twining amb dues
administracions catalanes.

2.1 / Desenvolupar una estratègia i establir una metodologia transfronterera
per donar suport a les administracions de l’ECT en l’elaboració de plans locals
d’adaptació i impulsar l’execució d’accions
2.1.1 Estudiar com sensibilitzar i donar suport a les administracions locals
franceses de l’ECT perquè s’impliquin en l’execució d’accions en matèria
d’adaptació
El proveïdor de serveis durà a terme accions preparatòries per identificar la manera de sensibilitzar i
ajudar les administracions del Département des Pyrénées-Orientales en matèria d’adaptació i en
particular en l’elaboració del seu pla d’acció local per a l’adaptació.
Aquestes accions es podran basar, per exemple, en la realització d’una comparativa de les iniciatives
existents en matèria de suport a les administracions en el capítol Adaptació (a França i més àmpliament, si
cal), d’una avaluació de les necessitats amb un panell d’administracions del Département des PyrénéesOrientales i la seva consolidació, de la definició de l’estratègia i d’eines per desenvolupar, etc.
L’objectiu aquí és identificar eines de sensibilització existents o interessants pendents de crear (en
relació amb altres mecanismes existents), per a les administracions del Département des PyrénéesOrientales i per identificar el contingut d’una oferta de serveis d’assistència tècnica que es podria posar
a la seva disposició al final del projecte pel Département des Pyrénées-Orientales; aquesta oferta de serveis
també es pot posar a disposició de les administracions catalanes, si així ho volen la Diputació de Girona i el
CILMA.
Per dur a terme aquestes accions, el proveïdor de serveis ha de comptar amb el suport d’actors i socis del
territori (com ara: OPCC, ADEME, DDTM, DREAL, etc.).
El proveïdor de serveis ha de lliurar a l’òrgan de contractació un informe que detalli:
 les accions preparatòries dutes a terme, els principals resultats i les propostes de contingut d’una
oferta de serveis d’assistència tècnica que pot posar el Département des Pyrénées-Orientales a
disposició de les administracions.
 Una llista d’eines de sensibilització i dispositius d’assistència tècnica que ja existeixin o que s’hagin
de crear (com a complement), per a la sensibilització i el suport tècnic de les administracions del
Département des Pyrénées-Orientales en matèria d’adaptació al canvi climàtic, que detalli les
característiques principals (p. ex.: descripció i mesures, objectius, avantatges/desavantatges,
costos, etc.) de cada una.
A la memòria tècnica, els candidats han de demostrar que han tingut en compte les expectatives que
figuren en aquest apartat i especificar la manera com executaran aquestes accions preparatòries per
aconseguir els resultats requerits.
Es prestarà especial atenció a les respostes dels candidats a aquests punts en l’anàlisi dels mèrits tècnics
de les ofertes.
Les propostes del candidat seleccionat, si cal, s’adaptaran d’acord amb el COPIL fins que siguin aprovades.

2.1.2 Establir una metodologia transfronterera per ajudar les administracions
locals de l’ECT a elaborar plans d’acció local per a l’adaptació al canvi
climàtic


Inclusió en iniciatives existents

Vegeu l’apartat 1.4: La metodologia transfronterera d’adaptació creada i les eines associades s’han
d’incloure en les iniciatives existents que es descriuen a l’apartat 1.4 i, com a recordatori, han de:
 Basar-se en els documents i les eines desenvolupats pel Pacte dels Alcaldes i els elaborats a
Catalunya per la Diputació de Girona i el CILMA, per constituir una continuació coherent de la
metodologia existent per a l’elaboració dels PAES (capítol Mitigació);
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Permetre que les administracions catalanes que ja tinguin PAES afegeixin un capítol Adaptació en
aquests plans, com a continuació del capítol Mitigació existent, per aconseguir PAESC coherents;
Permetre que s’ajudi les administracions franceses (ajuntament i comunitats d’ajuntaments) a
elaborar plans locals d’adaptació, que constitueixin o no el capítol Adaptació dels PCAET;
Permetre que les administracions locals de l’ECT puguin elaborar PAESC que compleixin els criteris
exigits pel Pacte dels Alcaldes.
Contingut de la metodologia transfronterera requerida

Basant-se en els treballs fets prèviament (vegeu l’apartat 2.1.1), el proveïdor de serveis establirà una
metodologia transfronterera per donar suport a les administracions de l’ECT en l’elaboració de plans d’acció
local per a l’adaptació al canvi climàtic. Aquesta metodologia es pot dividir en diverses eines.
La metodologia transfronterera i totes les eines que es creïn en aquest context han de:
 Complir els requisits del Pacte dels Alcaldes i permetre que s’empleni la plantilla PAESC d’una
manera senzilla;


Permetre que les administracions locals de l’ECT (independentment de la mida i els recursos)
desenvolupin les diferents etapes d’elaboració d’un pla local d’adaptació (realització d’un
diagnòstic simplificat, identificació de reptes locals, desenvolupament d’una estratègia i un pla
d’acció concret que sigui operatiu i assolible a curt i mitjà termini) sense haver de tenir el suport d’un
proveïdor de serveis (per fer-ho, el proveïdor seleccionat pot basar-se en els diversos estudis ja
realitzats, en particular, l’anàlisi de la vulnerabilitat de l’ECT dut a terme per la Diputació de Girona Eix 1 del projecte ECTAdapt i sobre la Guia d’accions concretes d’adaptació al canvi climàtic que
actualment està fent el CILMA);



Ser:
◦ pragmàtics, senzills, de fàcil apropiació i utilització (sigui per part dels càrrecs electes o dels
actors no especialitzats en matèria de clima), pràctics i atractius,
◦ adaptats a les singularitats, problemàtiques i especificitats del territori transfronterer,
◦ suficientment generalistes per permetre que s’adaptin a la realitat local de cada administració a
ambdós costats de la frontera (ajuntaments, comunitats d’ajuntaments...) i les seves respectives
competències i camps d’actuació;



Fomentar accions concretes d’adaptació, factibles per part de les administracions
(independentment de la mida i recursos humans, financers) a curt i a mitjà termini; aquestes últimes
es basaran en la Guia d’accions concretes per a l’adaptació al canvi climàtic que actualment està
desenvolupant el CILMA, així com en els impactes climàtics i els sectors definits per l’Oficina del
Pacte dels Alcaldes (CoMO),



Permetre seguiment del pla d’acció de les administracions;



Traduïts a una versió en francès i una versió en català.

El proveïdor de serveis seleccionat per la Diputació de Girona i el CILMA aportarà dades sobre la
vulnerabilitat del territori de l’ECT i exemples d’accions locals d’adaptació (guia esmentada més amunt).
La metodologia transfronterera creada pot incloure, per exemple, els elements següents:
 Les diferents etapes de l’elaboració dels plans locals d’adaptació;


Factors d’èxit i punts de supervisió;



Els diferents socis amb qui col·laborar;



Mesures de direcció i governança possibles i que cal tenir en compte;



Les diferents eines que es poden mobilitzar, etc.

Com a complement, el proveïdor pot proposar altres punts.
A la memòria tècnica, els candidats han de demostrar que han tingut en compte les expectatives que
figuren en aquest apartat i especificar la manera com crearan aquesta metodologia transfronterera i
les eines associades per aconseguir els resultats requerits.
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Es prestarà especial atenció a les respostes dels candidats a aquests punts en l’anàlisi dels mèrits tècnics
de les ofertes.
Les propostes del candidat seleccionat, si cal, s’adaptaran d’acord amb el COPIL fins que siguin aprovades.

2.2 / Desenvolupar plans locals d’adaptació al canvi climàtic per a dues
administracions pilot franceses (una en tram ferm i una en tram opcional)
2.2.1 Context i objectius de la prova
Tot i que la metodologia transfronterera creada ha de permetre que les administracions desenvolupin el seu
pla local d’adaptació de manera fàcil i sense la necessitat del suport d’un gabinet d’estudis/empresa
assessora de l’òrgan de contractació/etc., l’òrgan de contractació sol·licita que el proveïdor dugui a terme
una prova d’aquesta metodologia en territori francès, en què es crearan plans per dues administracions pilot
franceses per:
 Adaptar la metodologia a la realitat dels municipis francesos, provar-la i comprovar-la, abans
d’implementar-la;
 Promoure l’elaboració, en territori francès, dels primers plans locals d’adaptació per posar en marxa
una dinàmica;
 Permetre l’intercanvi amb dos ajuntaments pilot equivalents catalans per a l’intercanvi
d’experiències i la millora de la metodologia.
Així doncs, es durà a terme una prova de la metodologia transfronterera creada mitjançant el suport a quatre
territoris pilot (elaboració d’un diagnòstic de vulnerabilitat, realització de tallers de visió prospectiva del
territori, desenvolupament d’una estratègia concertada i la seva implementació operativa en un pla d’acció,
etc.).
Així, les dues administracions catalanes les seleccionaran la Diputació de Girona i el CILMA i les dues
administracions franceses seran seleccionades pel Département des Pyrénées-Orientales. Per tant,
aquestes quatre administracions seran considerades com les administracions pilot on es durà a terme la
prova de la metodologia creada.
El proveïdor de serveis durà a terme una prova de la metodologia transfronterera creada en només
dues administracions pilot del Département des Pyrénées-Orientales (ajuntaments i/o comunitats
d’ajuntaments), elaborant el seu pla local d’adaptació al canvi climàtic.
Les dues administracions pilot a Catalunya tindran el suport d’un altre proveïdor de serveis contractat
directament pel CILMA.
L’objectiu d’aquesta avaluació és:
 Aplicar la metodologia que estableix el punt 2.1.2 per donar suport a la implementació d’estratègies i
programes d’acció locals d’adaptació al canvi climàtic;
 Proposar adaptacions, si escau, de la metodologia transfronterera (també de les diferents eines
creades) per adaptar-la a les especificitats del context francès, abans que l’implementi el
Département des Pyrénées-Orientales com a resultat del projecte de cooperació ECTAdapt (la
implementació en territori català de la metodologia transfronterera, adaptada a les seves
especificitats locals, la durà a terme el CILMA i la Diputació de Girona);
De fet, la prova de la metodologia transfronterera a 2 administracions pilot del territori francès ha de
permetre modificar i millorar, si escau, aquesta metodologia transfronterera (i les eines creades en
aquest marc), per proposar una versió adaptada al context francès: Metodologia transfronterera
adaptada al context francès. Els socis catalans faran el mateix per aconseguir una versió detallada
de la metodologia transfronterera adaptada al context català, mitjançant un altre servei si ho
consideren oportú.
Es preveu un lliurable de metodologia transfronterera (feta pel proveïdor del servei), completada, si
escau, per un lliurable de metodologia transfronterera adaptada al context francès (feta pel
proveïdor de serveis), si l’òrgan de contractació ho considera pertinent un cop feta la prova;
 Impulsar una dinàmica al territori de l’ECT i mobilitzar noves administracions en matèria d’adaptació
(en particular, les administracions franceses que no estan obligades per llei a dotar-se d’un Plan
Climat Air Energie Territorial).
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Tram opcional: Amb l’objectiu de preveure el cas en què el Département des Pyrénées-Orientales només
trobi una administració pilot francesa interessada a dur a terme la prova de la metodologia, el suport a una
segona administració pilot francesa és opcional 6 d’aquest contracte.
En cas que no es dugui a terme el tram opcional, el servei requerit serà, per tant, el mateix que presenta
aquest document, però en una administració pilot francesa en comptes de dues.

2.2.2 Procediments que cal respectar
L’òrgan de contractació organitza, per a cadascuna de les dues administracions franceses seleccionades,
una reunió en presència del proveïdor de serveis, un representant de l’òrgan de contractació i dels càrrecs
electes i actors de l’administració, per validar totes les mesures d’intervenció proposades pel proveïdor,
presentar els objectius, el calendari provisional, identificar els recursos, etc.
El proveïdor de serveis identificarà, d’acord amb cadascuna de les dues administracions, una persona de
referència en cada administració pilot que s’encarregarà de la coordinació i gestió global del projecte durant
la vigència del contracte.
Els intercanvis entre el proveïdor de serveis i les dues administracions poden ser en forma de reunions
físiques, videoconferències, reunions telefòniques o intercanvi de correus electrònics. El proveïdor de
serveis pot proposar optimitzar el nombre d’aquestes reunions i els seus desplaçaments agrupant diversos
temes.
Els serveis que s’esperen del proveïdor per a les dues administracions són els següents:
 Realització d’un diagnòstic simplificat d’adaptació al canvi climàtic (basat en els diversos estudis ja
realitzats, en particular, l’anàlisi de vulnerabilitat feta per la Diputació de Girona - Eix 1 del projecte
ECTAdapt);
 Definició de l’estratègia i objectius de l’adaptació al canvi climàtic;



Creació del pla d’acció (impulsar per l’administració) (basat particularment en la guia d’accions
locals d’adaptació per a les administracions feta pel CILMA);
Implementació d’una eina de monitoratge

L’objectiu és aconseguir que cadascuna de les administracions franceses seleccionades tinguin un pla
d’acció precís, que es pugui dur a terme a curt i mitjà termini i que estigui adaptat a les problemàtiques del
territori (detectades durant el diagnòstic), a les especificitats i recursos de l’administració (humans,
financers) i que compleixi, tant com sigui possible, els requisits del Pacte dels Alcaldes (capítol Adaptació
dels PAESC).
Tenint en compte el termini establert, l’objectiu és dur a terme diagnòstics mínims però significatius, i amb
una visió tan prospectiva com sigui possible.
En la definició del programa d’accions de cadascuna de les dues administracions franceses, el proveïdor de
serveis garanteix:
 que es promouran les accions d’adaptació ja existents i la seva consolidació per part de les
administracions, per impulsar-les a seguir amb la mobilització;
 Trobar una articulació del programa d’accions amb les iniciatives i altres plans que es desenvolupin
al territori.
Paral·lelament al suport per a l’elaboració d’aquests plans locals d’adaptació, el proveïdor de serveis
proposarà a les dues administracions pilot franceses que estableixin una eina de seguiment específica, tan
aviat com sigui possible, per controlar i avaluar la seva política d’adaptació.
A la memòria tècnica, els candidats han de proposar una metodologia per a la redacció d’aquests
dos plans d’acció local pilot d’adaptació en el marc de la prova feta, en què hi han d’especificar:
 d’una banda, les diferents etapes per a l’elaboració i redacció d’aquests plans, el nombre
indicatiu de reunions que tenen la intenció de fer amb cada una de les dues administracions
franceses seleccionades, el calendari provisional, les mesures d’impuls, etc.;
 d’altra banda, el nombre de reunions planificades amb els dos ajuntaments pilot catalans
durant els twinnings, el format, els objectius, la configuració i en quines etapes del treball
poden tenir lloc.
6 Tram opcional: servei que es duu a terme si el Département des Pyrénées-Orientales ho demana al proveïdor de serveis o que no es duu a terme si el
Département des Pyrénées-Orientales no ho vol.
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Es prestarà especial atenció a les respostes dels candidats a aquests punts en l’anàlisi dels mèrits tècnics
de les ofertes.
Les propostes del candidat seleccionat, si cal, s’adaptaran d’acord amb el COPIL fins que siguin aprovades.


Impuls de twinnings (reunions d’intercanvi)

Per tal de donar una dimensió transfronterera a aquesta acció, el proveïdor de serveis ha d’ajudar les dues
administracions pilot franceses a dur a terme una reflexió conjunta amb les dues administracions pilot
catalanes, mitjançant reunions d’intercanvi (mitjançant twinnings), en determinats moments clau del procés i
que associaran les 4 administracions (reunides totes 4 i/o en binomi).
Aquests intercanvis podran tenir lloc en francès o en català (el proveïdor ha d’utilitzar persones bilingües
que puguin ajudar a la comprensió o traductors professionals).
El proveïdor de serveis contractat pel Département des Pyrénées-Orientales en el marc d’aquest contracte i
el proveïdor de serveis contractat pel CILMA per donar suport a les dues administracions pilot catalanes
seran els encarregats d’impulsar-los de manera conjunta.
L’impuls d’aquests twinnings requereix una estreta col·laboració entre els dos proveïdors de serveis.
A la memòria tècnica, els candidats han de proposar mesures per a la constitució d’aquests
twinnings (en quins moments de l’acompanyament de les administracions locals pilot, els objectius
que es volen aconseguir, el nombre de reunions previstes, propostes de mesures d’impuls i de
configuració, etc.).
Les propostes del candidat seleccionat, si cal, s’adaptaran d’acord amb el COPIL fins que siguin aprovades.
A la memòria tècnica, els candidats han de demostrar que han tingut en compte totes les
expectatives que figuren en aquest apartat 2.2 i especificar la manera com duran a terme aquesta
prova a les dues administracions locals pilot, per aconseguir els resultats requerits.
Es prestarà especial atenció a les respostes dels candidats a aquests punts en l’anàlisi dels mèrits tècnics
de les ofertes.
Les propostes del candidat seleccionat, si cal, s’adaptaran d’acord amb el COPIL fins que siguin aprovades.

2.3 / Comitè de Direcció
2.3.1 Composició i paper
Aquest servei es farà amb l’estreta col·laboració entre el Département des Pyrénées-Orientales (òrgan de
contractació), la Diputació de Girona i el CILMA, que formaran el Comitè de Direcció (COPIL) de la
prestació.
El COPIL farà un seguiment, de manera coordinada, de la posada en marxa del servei, per tal de garantir
que el resultat s’adequa als requeriments.
La seva funció serà tant fer un seguiment, una validació de cada etapa del projecte, com fer una avaluació
final de la prestació, una vegada finalitzada.
Els tres organismes responsables del projecte ECTAdapt (el Département des Pyrénées-Orientales, la
Diputació de Girona i el CILMA) es reserven el dret d’ampliar el COPIL a altres organismes, puntualment o
de manera permanent.

2.3.2 Reunions del COPIL
Es preveuen, com a mínim cinc reunions del COPIL, que es detallen a continuació.
Els candidats poden proposar reunions addicionals d’acord amb la seva metodologia.
Aquestes reunions poden tenir lloc al Département des Pyrénées-Orientales i a la província de Girona. Les
reunions intermèdies del COPIL es poden fer per videoconferència.
No serà necessària traducció francès <-> català a les reunions del COPIL.
 Reunió de llançament
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S’organitzarà una primera reunió de llançament un cop es notifiqui l’adjudicació, amb l’objectiu de:
 Presentar les experiències i iniciatives dels tres organismes responsables del projecte ECTAdapt en
termes de suport a les administracions en matèria de canvi climàtic, que el candidat escollit podrà
fer servir com a base de la seva prestació;
 Aportar al proveïdor informació addicional que pot necessitar per dur a terme la prestació del servei
satisfactòriament;
 Acordar amb el proveïdor: la metodologia, els mesures d’organització, així com del calendari de
realització (han de ser acordats pel proveïdor i l’òrgan de contractació); etc.
 Reunions intermèdies
El proveïdor organitzarà, com a mínim, tres reunions intermèdies:
 Presentar detalladament els resultats de les accions preparatòries fetes per conèixer la millora
manera de sensibilitzar i donar suport a les administracions locals franceses perquè s’impliquin en
l’execució d’accions en matèria d’adaptació;
 Presentar, perquè siguin aprovades, les propostes per a la metodologia transfronterera (i eines
associades), que poden estar subjectes a discussions, modificacions, reorientacions si el COPIL ho
considera oportú;
 Presentar detalladament la versió final de la metodologia transfronterera perquè sigui aprovada i es
pugui passar a la fase de prova;
 Presentar, perquè siguin aprovades, les propostes de mesures d’avaluació d’aquesta metodologia
transfronterera a les dues administracions pilot del territori francès, que poden estar subjectes a
discussions, modificacions, reorientacions si el COPIL ho considera oportú;
 Presentar, perquè siguin aprovades, les propostes per a l’impuls dels twinning.



Presentar un balanç intermedi de la prova (organització, fortaleses, dificultats, etc.), durant el suport
a les dues administracions pilot franceses;
Presentar, perquè siguin aprovades, les propostes d’adaptacions de la metodologia transfronterera
al context francès i les especificitats de les administracions locals del Département des PyrénéesOrientales, que estaran sotmeses a l’arbitratge de l’òrgan de contractació.

 Reunió final
S’organitzarà una última reunió perquè el proveïdor:
 Presenti detalladament el balanç de la prova duta a terme;


Presenti els resultats de la prova i les possibilitats de millora identificades;



Presenti la metodologia transfronterera adaptada al context francès, si s’ha considerat pertinent i ha
estat sol·licitada per l’òrgan de contractació.

2.3.3 Funció del proveïdor a les reunions del COPIL
 Abans de reunions
el proveïdor ha de posar-se en contacte amb l’òrgan de contractació per preparar les reunions (ordre del dia,
desenvolupament i mesures de dinamització previstes), perquè es puguin aprovar amb antelació els
documents que s’hi presentaran i el seu contingut.
Com a pas previ a les reunions, cal presentar a l’òrgan de contractació els documents i la informació que es
preparin abans de la reunió (10 dies laborables com a mínim), per tal que s’hi puguin fer modificacions i
que aquest òrgan pugui aprovar-les prèviament.
 Dinamització de les reunions
El proveïdor dinamitzarà totes les reunions del COPIL, serà el responsable de transmetre als membres del
COPIL la informació sobre l’evolució de la seva feina i presentar els informes provisionals i l’informe final de
la prestació.
 Després de les reunions
El proveïdor serà responsable de la preparació de les actes de totes les reunions de treball i les presentarà
perquè siguin revisades i aprovades per l’òrgan de contractació.
Les actes, un cop validades, les enviarà l’òrgan de contractació a la resta de participants.
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A la memòria tècnica, els candidats han d’especificar com duran a terme aquestes reunions del Comitè de
Direcció (COPIL).
Les propostes fetes pel candidat seleccionat s’adaptaran, si és necessari, d’acord amb l’òrgan de
contractació fins que s’aprovin.

2.4 / Lliurament i presentació
El proveïdor ha de lliurar al Département des Pyrénées-Orientales:
 el conjunt de materials en format digital: en forma de fitxers oberts que es puguin modificar i
reutilitzar, en Microsoft Office (Word, Excel) i formats de programa gratuïts del tipus Libre
Office, així com en format PDF;
 i tota la resta de materials, si n’hi ha, a la seva seu a Perpinyà.
Els lliurables que se sol·liciten són:
 les accions preparatòries detallades sobre la manera com donar suport i sensibilitzar les
administracions del Département des Pyrénées-Orientales per tal impulsin l’execució d’accions en
matèria d’adaptació (vegeu l’apartat 2.1.1):
◦ principals resultats i propostes de contingut d’una oferta de servei d’assistència tècnica
◦ llista d’eines i dispositius (existents i pendents de crear) per a la sensibilització i el suport tècnic
de les administracions en matèria d’adaptació al canvi climàtic (en forma d’una llista detallada
que presenti les mesures, la descripció, els objectius perseguits, els avantatges/desavantatges,
costos, etc., de cada un);
 la metodologia transfronterera i les eines creades en aquest context (vegeu l’apartat 2.1.2);




la prova de la metodologia (i eines) a les dues administracions franceses en què s’ha aplicat
(vegeu l’apartat 2.2):
◦ la presentació detallada de les mesures de prova,
◦ els resultats de la prova i les possibilitats de millora identificades
◦ per a cadascuna de les dues administracions a què es dona suport el pla d’acció local
d’adaptació (que inclogui el diagnòstic simplificat del territori, l’estratègia, el programa
d’accions i l’eina de seguiment),
La metodologia transfronterera adaptada al context francès (en cas que s’hagin necessitat
adaptacions al context francès de la metodologia transfronterera i de les eines creades en aquest
context).

Tots aquests lliurables s’han de presentar en dos idiomes:una versió en francès i una versió en català
(llevat de la metodologia transfronterera adaptada al context francès, que només es lliurarà en francès).
Per això, i tal com indica l’apartat 2.0, el proveïdor de serveis pot, si ho vol, recórrer a subcontractistes.

3 / MEMÒRIA TÈCNICA
La memòria tècnica presentada pels candidats en resposta a aquest plec de prescripcions ha d’incloure el
títol exacte del projecte: ECTAdapt Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes
esperats del canvi climàtic (projecte EFA011/15 ECTAapt) i el seu logotip adjunt a aquest contracte
(annex 1).
La memòria tècnica presentada pels candidats en resposta a aquest plec de prescripcions ha d’incloure:
 La demostració que s’han tingut en compte les expectatives i mesures exposades en els
apartats anteriors i especialment les metodologies i eines proposades per a la realització de les
accions preparatòries per al suport a les administracions franceses, l’elaboració de la metodologia
transfronterera d’adaptació i el suport de les dues administracions pilot franceses (apartat 2);
detallant les tècniques i els mètodes amb què els candidats ja han fet proves (referències) i els que
pretenen implementar en cada etapa de la intervenció;
 Una planificació provisional d’intervenció que detalli el calendari específic, així com la durada
prevista per a cadascuna de les diferents etapes (detallades a l’apartat 2), així com les diferents
reunions previstes (COPIL...) i que respecti els terminis màxims establerts;
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Els recursos humans utilitzats per a la prestació d’aquest servei, amb els currículums i les
referències detallades;
Referències, en forma de llista i materials visuals dels exemples de serveis de la mateixa
naturalesa que ja han dut a terme els candidats.

S’haurà de presentar la memòria tècnica dels candidats:
 d’una manera sintètica,
 i reprendre, en ordre, els diferents punts d’aquest Plec de prescripcions tècniques particulars
explicant com hi respondrà el candidat si és seleccionat.
Aquests elements de resposta als diferents punts del Plec de prescripcions tècniques han d’estar
inclosos obligatòriament a la memòria tècnica del candidat (i no en altres documents).
La memòria tècnica no pot excedir el límit de 25 pàgines.
Es demana als candidats que tinguin en compte la importància del contingut de la seva memòria
tècnica. De fet, la puntuació dels criteris de valoració tècnica es basa íntegrament en l’anàlisi
d’aquesta memòria.
Atenció: la data límit de presentació d’ofertes és el 5 d’octubre de 2018 a les 17 h, aquesta data és la data
de recepció per part del Département des Pyrénées-Orientales de les candidatures i no la data d’enviament
de les candidatures. Per tant, els candidats han de tenir en compte els retards postals.

4 / COST I PRESSUPOST DEL SERVEI
4.1 / Cost del servei
Les propostes dels candidats han de tenir en compte tot el servei (tram ferm + tram opcional)7):
 les accions preparatòries sobre la manera com sensibilitzar i donar suport a les administracions del
Département des Pyrénées-Orientales en matèria d’adaptació al canvi climàtic,
 l’establiment de la metodologia transfronterera (i les eines creades en aquest marc) per ajudar les
administracions de l’ECT a elaborar plans d’acció local per a l’adaptació al canvi climàtic,
 la prova d’aquesta metodologia transfronterera d’adaptació al canvi climàtic a una primera
administració pilot francesa,
 la prova d’aquesta metodologia transfronterera d’adaptació al canvi climàtic a una segona
administració pilot francesa (tram opcional);
 els serveis de traducció (interpretació i traducció de documents escrits),


les reunions de treball, de twinnings amb els ajuntaments catalans i del COPIL,



la presentació dels lliurables; etc.

El cost estimat dels desplaçaments dins el Département des Pyrénées-Orientales i la província de Girona i
els serveis de traducció, derivats de la realització d’aquest servei, s’haurà d’incloure directament a les
propostes dels candidats.
Els sol·licitants han d’emplenar completament els documents de preus (Llista de preus unitaris i estimació
quantitativa detallada) adjunts a aquest contracte, en què s’especifica el cost del servei per al tram ferm i el
tram opcional.

4.2 / Pressupost del servei
El pressupost total màxim per a aquest contracte és: 70.000 € amb IVA inclòs.

7 Tram opcional: servei que es duu a terme si el Département des Pyrénées-Orientales ho demana al proveïdor de serveis o que no es duu a terme si el
Département des Pyrénées-Orientales no ho vol.
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Per tant, les ofertes dels candidats no poden superar en cap cas aquest import, sota pena que es
declari inadmissible l’oferta.
Engloba la totalitat de la prestació (tram ferm i tram opcional).

5 / TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL SERVEI
Els candidats proposaran una planificació provisional de les diferents etapes (detallades a l’apartat 2), que
respecti la data límit fixada del servei.
La metodologia transfronterera sol·licitada a l’apartat 2.1.2 s’ha de lliurar (incloent-hi les fases
d’aprovació per part del COPIL) com a molt tard: 6 mesos després de la data de notificació del
contracte.
El final del contracte (tram ferm + tram opcional): Establir una metodologia transfronterera per a
l’elaboració de plans d’acció local per a l’adaptació al canvi climàtic i dur a terme la prova en dues
administracions pilot franceses, en el marc del projecte de cooperació ECTAadapt: Contribuir a l’adaptació
de l’Espai Transfronterer Catalpa als efectes esperats del canvi climàtic (projecte EFA011/15
ECTAdapt), es farà efectiu com a molt tard el 30/10/2019.
A partir del 30/10/2019, ja no serà possible justificar les despeses.
Aquest calendari es pot adaptar, en qualsevol moment, a petició del Département des Pyrénées-Orientales.

6 / FACTURACIÓ
En totes les factures, caldrà indicar clarament:
 una petita descripció del tipus de prestació;


Que la prestació del servei s’ha dut a terme en el marc del projecte ECTAdapt EFA011/15,
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa INTERREG
POCTEFA.

Els pressupostos de candidatura no seleccionats no podran exigir cap remuneració ni indemnització.

............................................., ...................................
(Segell i signatura del contractant)
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