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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA
UNIVERSITAT DE GIRONA, L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, EL
CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN EMPORDÀ, LA
FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA, LA FUNDACIÓ PRIVADA EMYS, LA FUNDACIÓ
PRIVADA MAS XIRGU, L’INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA
AGROALIMENTÀRIES, LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, LA FUNDACIÓ
EL 7 D’ASTRES I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER DUR A TERME EL
PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL “GIRONA,
SISTEMA ALIMENTARI SOSTENIBLE”.
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Parts
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Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Miquel Nogué i Planas, en qualitat de
president, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT “Girona, sistema
alimentari sostenible”, facultat per acord de la Junta de Govern del 04 de maig de 2021 i assistit
pel secretari general de la Diputació, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
Universitat de Girona, NIF Q6750002E, representada per Joaquim Salvi i Mas, en qualitat de
rector, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Ajuntament de Riudellots de la Selva, NIF P1715900E, representat per Montserrat Roure i
Massaneda, en qualitat d’alcaldessa, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema
alimentari sostenible”.
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà, NIF G17122029, representat per
Xavier Albertí i Oriol, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona,
sistema alimentari sostenible”.
Fundació Privada DRISSA, NIF G17588047, representada per Núria Martinez i Barderi, en
qualitat de directora, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari
sostenible”.
Fundació Privada EMYS, NIF G17761685, representada per Josep Enric Llebot i Rabagliati, en
qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari
sostenible”.
Fundació Privada Mas Xirgu, NIF G55121909, representada per Josepa Perich i Pujol, en qualitat
de directora, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, NIF Q5855049B, representat per Joan Manel
Albacete, en qualitat de director de Serveis Corporatius, com a beneficiària i entitat sòcia del
PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Unió de Pagesos de Catalunya, NIF G08687642, representada per Sergi Palay i Azoz, en qualitat
de director-gerent, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari
sostenible”.
Fundació el 7 d’Astres, NIF G66149162, representada per Albert Rosa i Congost, en qualitat de
gerent, com a participant no beneficiària del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Consell Comarcal de la Selva, NIF P6700002F, representat per Salvador Balliu i Torroellla, en
qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del PECT “Girona, sistema
alimentari sostenible”.
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per signar aquest
conveni, en nom i representació de les entitats respectives i de comú acord
EXPOSEN
I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament
regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de
desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i les disposicions generals
relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del
Consell.
II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les disposicions
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específiques relatives a l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el
Reglament (CE) 1080/2006.
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III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s’ha aprovat d’acord amb la
Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015, i modificat per la Decisió
de la Comissió Europea C(2018)8723, d’11 de desembre de 2018.
IV. Que l’Ordre PRE/161/2019, d’1 d’agost, modificada per l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de
novembre, amb la correcció d’errades publicada al DOGC número 8272, de 16 de novembre de
2020, de la Generalitat de Catalunya, aprova les bases reguladores per a la selecció de projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT. L’Ordre
PRE/197/2020, que modifica l’Ordre de bases inicial i la respectiva convocatòria, comporta que,
arran la reprogramació dels recursos PO FEDER de Catalunya 2014-2020, degut a la situació
excepcional per la COVID-19 que, en el cas del FEDER, gestionat per la Direcció General
d’Administració Local del Departament de la Presidència, afecta a la convocatòria efectuada per
Resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost, que ara ens ocupa, el finançament d’aquestes
subvencions ja no sigui amb càrrec al fons europeus sinó amb càrrec al pressupost de
l’Administració de la Generalitat, sense que, en cap cas, s’hagin modificat els requisits i les
condicions substancials per resultar beneficiari ni tampoc els criteris de valoració/priorització per
a l’atorgament del cofinançament. En consonància amb aquestes circumstàncies, el model de
conveni de participació que figura en l’Ordre, en la seva part dispositiva, també s’ha d’entendre
implícitament modificat en tot allò que contradigui o s’oposi a les modificacions de les bases
efectuada per l’Ordre de 2020.
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) “Girona, sistema alimentari sostenible” a la convocatòria PRE/161/2019, d’1
d’agost, modificada per l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre i l’esmentat PECT ha estat
seleccionat segons Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la
selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
En virtut del que s’ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix per les
següents
CLÀUSULES
Primera. OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants en
referència a l’execució efectiva de les operacions del PECT “Girona, sistema alimentari
sostenible”, aprovat segons la Resolució de 12 d’abril de 2021.
El PECT “Girona, sistema alimentari sostenible” ha obtingut una subvenció de 1.574.063,45 €
sobre un pressupost de despesa total elegible de 3.148.126,90 € que s’executarà segons els
pressupostos i fitxes descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del
que formen part íntegra.
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió de la Direcció
General d’Administració Local constituirà part d’aquest conveni com a addenda.
Segona. ENTITAT REPRESENTANT
Les entitats membres del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible” designen l’entitat
Diputació de Girona com a entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat davant
la resta d’entitats membres del PECT, la Direcció General d’Administració Local i les autoritats
de gestió, seguiment i control.
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L’ENTITAT REPRESENTANT
1. L’entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT:
a) La interlocució davant la Direcció General d’Administració Local i l’estructura de seguiment i
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control en tot el referent a les comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i
responsabilitats derivades de l’execució de les operacions del PECT.
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l’operació corresponent
del programa de treball del projecte, segons s’ha aprovat i s’adjunta com a annex.
c) La comunicació dels avanços i nivells d’execució física i financera del PECT, en nom i
representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats determinats per la
Direcció General d’Administració Local o les estructures de gestió, seguiment, control i avaluació.
2. Les seves obligacions i responsabilitats s’estenen a:
a) Transmetre a la Direcció General d’Administració Local i a les estructures de gestió tota la
informació requerida per a la gestió i seguiment de les operacions.
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la Direcció General
d’Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i avaluació, així com de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans
competents nacionals, estatals i comunitaris.
c) Comunicar a la resta d’entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i les decisions
de la Direcció General d’Administració Local i de les estructures de gestió de manera immediata
i diligent, així com de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de
Comptes o d’altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris.
d) Informar a la Direcció General d’Administració Local i les estructures de gestió de totes les
modificacions o canvis en el PECT que no requereixen un procés de validació i aprovació per
part de les estructures esmentades.
e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l’aprovació per part de les estructures de
gestió a través dels mitjans i canals previstos.
f) Coordinar l’execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a la resolució
d’aprovació del PECT i als annexos d’aquest conveni.
g) Sol·licitar formalment el reemborsament de la despesa elegible realitzada i justificada en els
terminis i formats previstos.
h) Garantir l’aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament pagada per
al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i control.
i) Sotmetre’s als controls i verificacions de l’autoritat de gestió, l’Organisme Intermedi, l’autoritat
de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura
de Comptes o a altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris.
j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la subvencionabilitat de la
despesa presentada en les justificacions del PECT abans de la seva tramitació davant els òrgans
de gestió, seguiment i control.
k) Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la normativa
comunitària, de l’Estat membre i catalana aplicable a les operacions que componen el PECT.
l) Sotmetre’s a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d’entitats beneficiàries del
PECT en referència a l’execució de tasques i operacions del PECT.
Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES
1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a la realització de les operacions i
actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT aprovada i, en concret:
a) Respectar la pista d’auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les despeses
elegibles efectivament pagades aplicables al PECT.
b) Informar de manera lleial i diligent a l’entitat representant de canvis o modificacions a les
circumstàncies o mitjans per a l’execució de les operacions i tasques assignades.
c) Complir amb la normativa legal comunitària, estatal i catalana aplicable a les tasques i
operacions que executa.
d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la seva
naturalesa jurídica.
e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat de la despesa.
f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i coordinació
que s’aprovin en el partenariat.
g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides per al seguiment i gestió
del PECT, tant per part de l’entitat representant com de les estructures de gestió, seguiment,
control o avaluació.
h) Assegurar l’aplicació de l’estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació.

APROVAT
10/05/2021 21:20

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Conveni: Conveni Aportar Sistema alimentari
PECT 2ªconv._signat

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: ZG3EM-DVLIG-QW2OU
Data d'emissió: 13 de mayo de 2021 a les 13:06:39
Pàgina 5 de 14

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2290172 ZG3EM-DVLIG-QW2OU A2DB897CA7A2D0797FC03A630643F7FB79BCC25A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Servei de Programes Europeus / 029, Núm.
expedient: 4903, Codi Classificació: X020204, Any expedient: 2021
ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretari General de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 07/05/2021 13:57
2.- President de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 10/05/2021 21:20

i) Aplicar els principis transversals d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, de protecció del
medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els processos de contractació.
j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la subvencionabilitat
de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a requeriment de la Direcció General
d’Administració Local , les estructures i òrgans de gestió, seguiment i control, així com de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans
competents nacionals i comunitaris.
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les operacions
en referència a la conservació de documentació original.
l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de l’entitat
representant.
m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d’informació vehiculades a través de
l’entitat representant, tant a través de sistemes d’informació com de proporcionar la
documentació.
n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables al PECT
emanades de la Direcció General d’Administració Local i/o les estructures de gestió, seguiment
i control.
o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per complir amb
les obligacions de presentació periòdica per part de l’entitat representant.
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S’HA D’EXECUTAR
Les operacions, pla de treball i pressupost s’adjunten com annexos d’aquest conveni i es
corresponen amb les dades aprovades pel PECT “Girona, sistema alimentari sostenible” d’acord
amb la Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels
projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals
s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat beneficiària
encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es comprometen a respectar
aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han estat informades i aprovades
prèviament per les estructures de gestió. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular
de la Direcció General d’Administració Local en el supòsit següent:
a) modificacions que no afectin més d’un 20% del pressupost entre actuacions dins d’una mateixa
operació..
No obstant això, l’òrgan competent pot prohibir la modificació en el termini de tres mesos en cas
de comprovar que no reuneix els requisits previstos en les bases reguladores.
El pressupost de la despesa total elegible és de 3.148.126,90 € i rebrà una subvenció de [import
del 50% 1.574.063,45 €. La subvenció la rebrà directament l’entitat beneficiària encarregada
d’executar la despesa elegible corresponent al pressupost de l’operació.
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINSTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA DESPESA
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que s’adjunta
com a annex al conveni i pel qual es regiran en l’execució del PECT. Aquest mecanisme respecta
la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i coordinació de les operacions del PECT.
L’entitat representant actuarà com a referència d’arbitratge davant contenciosos en el partenariat,
fins a la intervenció de la Direcció General d’Administració Local o de les autoritats pertinents.
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l’entitat representant les declaracions de
despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per donar compliment a les
obligacions de certificació de despesa.
Les declaracions aniran acompanyades d’un informe d’execució físic, administratiu i financer de
les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, amb els justificants
que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament pagada.
Els formats i dades incloses en l’informe seran les necessàries per complir amb les obligacions
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d’informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes d’informació.
L’entitat representant s’encarregarà de coordinar la realització de les validacions de despesa de
manera prèvia a la remesa de la certificació de despesa.
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L’entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i les seves
pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans previstos per a la
certificació de despesa.
Les transferències pel valor de la subvenció aplicable a la despesa considerada elegible es
realitzaran directament des de l’autoritat de certificació a l’entitat beneficiària. Les entitats es
comprometen a registrar aquesta informació dins el seu sistema de comptabilitat separada i
comunicar-ne el cobrament efectiu a l’entitat representant.
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l’entitat representant seran satisfets en
el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin exigibles per satisfer
les necessitats de seguiment o control que els originen. La documentació es remetrà a l’entitat
representant.
En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels representants dels
organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes d’informació necessaris per
realitzar les tasques de control, col·laborant activament en el procés.
Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI
Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si escau, per les estructures de gestió
s’incorporaran com addendes a aquest conveni.
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les irregularitats
que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva.
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del finançament
declarat com indegudament rebut per part de les estructures de control o per actuació
degudament articulada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura
de Comptes o d’altres òrgans competents nacionals i comunitaris.
L’incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part d’almenys una de
les entitats beneficiàries, de les clàusules d’aquest conveni o la modificació no comunicada i
autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, tipologia de despesa, tasques i/o activitats,
etc.) o el consum irregular dels fons suposarà la rescissió del conveni pel que fa a l’entitat o
entitats beneficiàries afectades i el reintegrament dels fons que hagin rebut fins a la data
Vuitena. VIGÈNCIA
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d’inici 01/01/2019 i data prevista
de finalització 31/12/2023.
A aquest conveni s’aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l’agrupació sorgida del
conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l’article 100.4
del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i la normativa europea per als fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels
interessos financers de les comunitats europees.
Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS
La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Desena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES
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Les entitats membres del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible” es comprometen a
respectar i aplicar tota la normativa i legislació de la Unió Europea, l’Estat membre i Catalunya
aplicables a l’execució, seguiment, control i avaluació de les operacions del projecte.
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Les entitats beneficiàries estan sotmeses a totes les obligacions que estableixen les bases
reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.

Annex 1. Declaració responsable
Que els fons públics i privats consignats per a l’execució del PECT apareixen tots en el pla de
finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la Resolució de 12 d’abril
de 2021, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb
càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Que la intensitat de la subvenció per a les operacions i tasques del PECT en cap cas supera els
límits establerts a la convocatòria, factura a factura.
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l’Estat membre
i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en especial en els
procediments de contractació, del tractament d’ingressos i de la normativa de competència i ajuts
d’Estat.
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són correctes i
fidedignes.
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, comunicació
i publicitat de la intervenció en el PECT.

Annex 2. Governança
La implementació del PECT requereix delimitar amb concreció quines són les tasques de
coordinació, gestió i seguiment (avaluació) necessàries per obtenir els impactes desitjats.
Per tant, el PECT requereix d’una governança multinivell, que garanteixi:
• La interlocució amb el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
• El lideratge, coordinació, gestió i seguiment global de les operacions del PECT
• L’execució de les operacions i actuacions del PECT d’acord amb el pla de treball, pressupost
i calendari previstos
• La participació activa de la quàdruple hèlix del territori en l’àmbit del PECT
Gràficament:
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Així, s’estableixen els següents òrgans i funcions que configuren el Model de Governança del
PECT:
1. Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya: funció a desenvolupar
per part de l’entitat representant del PECT
2. Consell Rector: òrgan de coordinació i seguiment de les operacions format per l’entitat
representant i les entitats sòcies del PECT
3. Assemblea General: òrgan de caràcter informatiu i deliberatiu format per tots els membres
del PECT, ja siguin entitats sòcies, entitats participants o altres entitats del territori
relacionades amb el PECT
4. Òrgans de gestió:
a. Gestió tècnica
b. Gestió administrativa
A continuació es defineixen les funcions i la periodicitat de les reunions de cadascun dels
òrgans:
1. Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya.
Entitat: Diputació de Girona
Representants: 1 representant institucional i 1 representant tècnic nomenats per la Diputació.
Funcions: Coordinació general del PECT i representació i interlocució davant de la
Generalitat de Catalunya, justificació administrativa i econòmica global de les operacions del
PECT
2. Consell Rector
Entitats membres: Diputació de Girona i entitats sòcies del PECT
Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les entitats membres
Funcions: Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució de les operacions a partir
dels informes elaborats per les Unitats de Gestió i l’acompliment del quadre de comandament
Periodicitat: Reunions semestrals
3. Assemblea General
Entitats membres: Diputació de Girona, entitats sòcies del PECT, entitats participants del
PECT i altres entitats del territori relacionades amb el PECT
Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les entitats
membres
Funcions: Seguiment i informació general del PECT
Periodicitat: Reunions anuals
4. Òrgans de Gestió
a. Unitat de gestió administrativa
Entitats membres: Diputació de Girona
Representants: 1 Tècnic Administratiu
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Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la vessant
administrativa i preparació de la documentació administrativa de justificació del PECT a
presentar a la Generalitat de Catalunya. Preparació de la part administrativa de l’informe
d’evolució del PECT a validar per part del Consell Rector
Periodicitat: Treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals
b. Unitat de gestió tècnica
Entitats membres: Diputació de Girona i Universitat de Girona
Representants: 1 Tècnic de Coordinació (DiGi) i 1 Tècnic de Campus Alimentació de
l’UdG (UdG)
Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la vessant
tècnica de les operacions i preparació de la documentació tècnica de justificació del PECT
a la Generalitat de Catalunya (si s’escau). Preparació de la part tècnica de l’informe
d’evolució del PECT a validar per part del Consell Rector (indicadors de seguiment, etc.)
Periodicitat: Treball permanent i sessions de treball trimestrals
Mecanismes de coordinació, gestió, seguiment i avaluació del PECT
Principis de coordinació del projecte:
• La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les diverses
operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte
• S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del PECT
• Es delimitaran i s’assignaran les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels
participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst
• S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic per
garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en temps i
forma
• Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents amb els
objectius establerts del projecte
Responsables de coordinació i gestió del PECT:
Coordinador general del PECT:
El Consell Rector nomenarà un coordinador general del PECT que tindrà les següents
responsabilitats i funcions:
- Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia
- Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT
- Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema
d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió
- Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, costos,
problemes i decisions
- Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, presentacions, etc.
Responsable d’operació:
Es nomenarà un responsable per cada operació a desenvolupar en l’àmbit del PECT que tindrà
les següents responsabilitats i funcions:
- Establir el sistema de coordinació i control de la operació que inclou el sistema
d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió
- Formalitzar el seguiment de la operació mitjançant informes sobre resultats, costos,
problemes i decisions
- Informar sobre l’avanç de la operació mitjançant l’emissió d’informes, presentacions,
etc.
Sistema de seguiment i control del projecte:
• Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i coordinació del
projecte
• En les reunions de seguiment, el coordinador general del PECT presentarà l’estat
general del PECT i els representants de cada entitat sòcia (o els responsables
d’operacions, si s’escau) presentaran l’estat de cadascuna de les operacions de les que
són responsables
• S’establirà un sistema de seguiment del projecte en base al Pla de Treball i calendari
previst, que permetrà determinar el grau d’avenç de les accions i les tasques previstes
• S’establirà un sistema d’indicadors de seguiment (quadre de comandament)
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Cada una de les accions del PECT incorpora mecanismes de retorn d’informació i
facilitarà les dades que facin possible un retrat sobre la matèria que es tracti. S’utilitzaran
els canals existents per fer la socialització dels resultats
El web integrador de les accions del PECTS disposarà d’un espai obert i participatiu de
retiment de comptes.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2290172 ZG3EM-DVLIG-QW2OU A2DB897CA7A2D0797FC03A630643F7FB79BCC25A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Model de gestió un cop finalitzat el PECT
Val a dir que, més enllà de garantir el desplegament i l’execució dels les Operacions del PECT,
el concepte i disseny del sistema de governança descrit també té per objectiu la creació d’una
estructura de gestió ad hoc que garanteixi la continuïtat de la dinàmica col·laborativa entre
els agents del territori a impulsar a través del PECT.
El moment de crear aquesta estructura serà un cop finalitzat el PECT i executades les
operacions i actuacions previstes, i es farà de comú acord entre les Entitats Sòcies que hagin
participat en el seu desenvolupament, i molt especialment a partir de les complicitats i
sinergies creades amb les Entitats Participants i la resta d’entitats de la Quàdruple Hèlix de la
Demarcació.
Aquesta estructura de gestió vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament de la
concertació territorial, la incubació de nous projectes i la recerca de recursos per a la seva
execució, garantint així l’explotació dels impactes del PECT i la generació de nous projectes
d’especialització productiva intel·ligent per assegurar la competitivitat territorial de la
demarcació de Girona.
Utilització d’eines i recursos digitals per facilitar la governança del projecte
Tal com s’ha explicat en l’apartat 4, tots els projectes PECT que es presenten a aquesta
segona convocatòria, així com els que es van presentar a la primera, responen a una estratègia
global compartida a nivell de demarcació. És per aquesta raó que tots els PECT presentats
tenen la Diputació de Girona com a entitat representant i que aquesta ha establert els objectius
i els focus dels projectes per mitjà d’una convocatòria única, pública i competitiva. La raó
inherent en tots els projectes presentats és propiciar el creixement econòmic i social de la
demarcació en base a la innovació i al coneixement.
En la primera convocatòria va ser finançat un PECT transversal que duu per títol Girona,
ecosistema innovador, en el qual la Universitat de Girona duu a terme l’operació Estructuració i
dinamització dels ecosistemes innovadors sectorials estratègics de la demarcació de Girona
(codi operació GO03_000603). En aquesta operació s’identifiquen els focus estratègics de la
demarcació, un o altre dels quals corresponen en definitiva tots els PECT presentats a la
demarcació, tant en la primera com en aquesta segona convocatòria. Una de les actuacions de
l’esmentada operació consisteix en la Creació i activació d’una plataforma TIC-Web d’Open
Innovation.
La plataforma digital d’innovació oberta, que pivota sobre els conceptes d’innovació tecnològica
i d’innovació social, estarà a disposició de tots els PECT de la demarcació per tal de reforçar-ne
els objectius respectius i afavorir la participació en els projectes dels socis i dels agents de
la quàdruple hèlix implicats. D’aquesta manera, un cop estigui en funcionament, s’habilitaran
canals de comunicació específics per captar, vehicular i articular la participació dels agents
socials i la ciutadania en la resposta als reptes plantejats
Annex 3. Operacions.
PR15-018865

001-P-002062
Coordinació del PECT "Girona, sistema alimentari sostenible".

Girona, sistema alimentari sostenible
Diputació de Girona

PR15-019128

Plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

PR15-019289
PR15-019294
PR15-019349
PR15-019606
PR15-019610
PR15-019631
PR15-019632

Mercats, distribució i traçabilitat .
Dinamització de l'ecosistema de la gastronomia industrial FOODLAB
Plataforma per a l'impuls de l' agroinnovació
Obrador social i ecològic d'aliments Onyar
Sobirania alimentària
Sistema alimentari sostenible DO Empordà; projecte de recuperació.
Impuls de la sostenibilitat social i ambiental en produccions agroecològiques

Universitat de Girona
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Unió de Pagesos de Catalunya
Fundació Privada MAS XIRGU
Fundació Privada DRISA
CONSELL REGULADOR DE LA D. D'O. EMPORDÀ
Fundació Privada EMYS
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Annex 4. Pla de treball
El cronograma de les operacions del PECT, amb el detall de les actuacions que les integren, és el
següent:
19

2020

2021

2022

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
1 - Mer ca t s, Dist r ibu ció i T r a ç a bilita t (MeDiTr a )
1.1 In n ov a ci ó en m er ca t s
Anàlisi q ualitatiu i quantitatiu del s istem a de m ercats del Gironès
Anàlisi, am b els operadors del sector, dels llocs on es poden prom oure els projec tes pilots de m ercats oberts
Anàlisi del s istem a de m obilitat, del transport públic, de la relació de les poss ibles nov es àrea de prom oció de m ercats
Projecte am b la co l·labo rac ió dels agents im plicats i exec ució d'unes pro ves pilotes de noves ubicació dels m erc ats en
àrees frontereres i de fàc il ac cés.
Seguim ent de la im plem entació
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1.2 Di st r i bu ció sost en ibl e
Anàlisi de la dem anda
Anàlisi de l’ oferta
Propos ta i Dis seny de m ec anism es ò ptim s de rec ollida dels produc tes
Avaluació s istem àtica i extensiva de l’eficiència dels m ètodes d’optim itz ació propo sats, m itjançant el clús ter de
c om putació i m illores iteratives s i s’ esc au
Im plem entació d’una plataform a per gestionar operacions de dis tribució
Seguim ent de la im plem entació
1.3 Blockch a in per a l ’a u gm en t en la segu r et a t i l a t r an spa r èn ci a en l a t r a çabi l it at a l im en t à r ia
Es tudi de l’àm bit d’aplic ació i les dades que es necessiten traç ar en c ada context productiu on es des envoluparan els
pos sib les dem os tradors o pilots. L’objectiu és el desenvolupam ent d’un entorn softw are per a la traç abilitat el m és genèric
pos sib le, que el faci fàcilm ent exportable a la resta de s ectors m és enllà d’aquells on s ’im plantin els pilots.
Focalització de l’estudi de la soluc ió pilot en s ec tors alim entaris concrets dins el m arc dels socis del projecte. Ens
interess en aquell o aquells que siguin el m és genèric s poss ible (m o dels fàc ilm ent exportables ) i que ens apo rti una
disponib ilitat de co operació el m és àm plia poss ible (cadena produc tor-c onsum idor com pleta).
Dis seny i im plem entació de l’arquitec tura Bloc k chain en entorn de proves tanc at.
Dis seny i im plem entació de l’aplicació softw are per a la ges tió de la traç abilitat en entorn de pro ves tancat.
Muntatge dels sistem es desenv olupats en el pilot o pilots real i ob ertura de la plataform a en m ode experim ental per a la
rec ollida de dades (obertura gradual a m es ura que la fas e de tes t avanç a)
Anàlisi dels resultats obtinguts.
Re-disseny específic en base a deficiències o propostes de m illora observ ades durant la fase de test.
Im plantació final de l’arquitectura i el s oftw are de ges tió en la to talitat de l’àm b it d’ac tuació del pilot o pilots es collits.
2 Pla t a for m a per im pu lsa r la in n ov a c ió sost en ible en a lim en t s de qu a lit a t difer en cia da i seg u r s (ISA Q) a la in dú st r ia a lim en t à r ia i don a r r esposta a ls r ept es
soc ia ls i econ òm ics de Gir on a .
2.1 Cr ea ci ó i posa da en fu n ci on a m en t de la Pl a t a r for m a ISA Q
Habilitar z ona d'oficines i espai de interac ció am b em preses i pos ar a punt l'es truc tura de gestió interna de la platafo rm a
ISAQ
Avaluació i difus ió s istem àtica i extens iva dels reptes soc ials en alim entació q ue po den representar una oportunitat per les
em preses de cada sub sec tor alim entari.
Licitac ió i execuc ió de les obres d'adequació del laboratori de seguretat de nivell B2 ide les ins tal·lac ions de les plantes pilot
2.2 Exper ièn ci es pil ot de ca sos pr à t i cs
Cas pràctic del s ubsector càrnic : identific ació d'una oportunitat i des env olupam ent d'un no u pro ducte juntam ent am b un
elaborador del sub sec tor i validació de la qualitat i s eguretat alim entària
Cas pràctic del s ubsector làctic : identificac ió d'una oportunitat i desenvolupam ent d'un nou producte juntam ent am b un
elaborador del sub sec tor i validació de la qualitat i s eguretat alim entària
Cas pràctic del sub sec tor plats preparats de IV gam a: identificac ió d'una oportunitat i desenvolupam ent d'un nou producte
juntam ent am b un elaborador del subsector i validació de la qualitat i seguretat alim entària
Cas pràctic del sub sec tor plats preparats de V gam a: identific ació d'una oportunitat i desenvolupam ent d'un nou producte
juntam ent am b un elaborador del subsector i validació de la qualitat i seguretat alim entària
Cas pràctic de valoritzac ió d'un s ubproducte: identificac ió d'una oportunitat i des envolupam ent d'un nou producte
juntam ent am b un elaborador i validac ió de la qualitat i seguretat alim entària
Trans ferènc ia dels res ultats de les experiènc ies pilot dels cas os pràc tics
3 Pla t a for m a per l’im pu ls de l’a g r oin n ov a ció des de la g en er a c ió de v a lor i la pr om oc ió del con su m de pr ox im it a t
3.1 Cr ea ci ó i post a en m a r xa d’u n a oficin a t ècn i ca com a est r a t ègi a per l ’or i en t a ci ó, a com pa n y a m en t , a ssessor a m en t i ca pa cit a ci ó a l ser v ei de l a
pa gesia i de l es en t it a t s a gr à r ies
Planificació de l'adequació i equipam ent de l'oficina tècnica
Exec ució de la posta en m arxa
Anàlisi de pos sib les beneficiaris i tàc tica d'aproxim ació
Enq uestes a em pres es del sec tor per la configurac ió de les prioritats en els serveis
Dinàm iques taula de treb all s ectorial am b agents per reforçar el paper de l'ofic ina tèc nic a
Dinam itzac ió dels s erveis d'ass ess oram ent i capacitac ió
Dinam itzac ió dels s erveis d'acom panyam ent em pres arial, em prenedo ria i oc upació
Divulgació dels res ultats de l'actuació i dels s erveis
3.2. Pr om oció de din à m i qu es a gr oal i m en t à r i es t er r it or ia l s per a r t i cu l ar la ca den a de v a l or
Elaboració d'anàlisi i c artografia dels ac to rs de la cadena agro alim entària territorial
Detecc ió de les nec es sitats d'innovac ió i TICs en la cadena i m illor es tratègia
Es tablim ent de sinèrgies entre actors de la cadena
Dinàm ica de treball per estendre "agricultura-alim entac ió" en el territori i agents 4H
Vis ites a experiències europees de prom oció del producte de proxim itat
Divulgació i c om unic ació
3.3 Im pu l s d’àr ees i exper ièn ci es a gr oi n n ov a dor es per ca da scu n dels su bsect or s cl a u del si st em a a gr oa l im en t a r i de com a r qu es gir on i n es
Anàlisi i transf. d’experiènc ies innovadores (en l'àm bit ec onòm ic , so cial, am biental, TIC)
Anàlisi i transf. d’àrees innovadores (em presarial, rec erca, públic , turístic , tercer s ec tor)
Dinàm iques de taula de treball sectorial am b agents c lau
Enfo rtir les experiències a través de la prom oció i c ol·laboració entre ac tors
Eines i ac tivitats de divulgac ió del sistem a agroalim entari inno vador gironí
Divulgació i prom oc ió de m odels agraris i alim entaris d'èxit
4 Sobir a n ia a lim en t à r ia . Ca pa cit a c ió de per son es a m b t r a st or n m en t a l m it ja n ça n t l'a g r icu lt u r a soc ia l i sosten ible per g a r a n t ir u n a a lim en t a ció seg u r a , sa n a ,
n u t r it iv a i de qu a lita t
4.1 Explor ar t ècn i qu es i pr opost es m és pr odu ct i v es di n s l 'a gr i cu lt u r a ecol ògi ca , t est eja r -l es i i m plem en t a r -les
Activitats destinades a augm entar la vida i fertilitat natural del sòl
Activitats destinades a s eleccionar es pècies i varietats adequades a l'entorn
Activitats destinades a m illorar la planificació de c ultius i a dissenyar un m odel de c ollita esglaonada
4.2 T r a n sfer èn ci a i difu si ó de con ei xem en t : docu m en t a r el m odel i difon dr e el con ei xem en t gen er a t a t r a v és dels ca n a ls i a ct i v it a t s de
com u n i ca ció i di fu sió opor t u n es.
Activitats destinades a l'adaptac ió de les nov es tècniques i propo stes al c ol·lectiu de persones am b tras torn m ental
Activitats destinades a c apacitar a les pers ones treballadores
Activitats destinades a difo ndre el coneixem ent generat
4.3 Implementar un pla de mes ures per minimitzar l'impacte ambiental i optimitzar els recurs os
Activitats destinades a m inim itzar l'im pac te am biental
Activitats destinades a optim itzar els rec ursos
5 Obr a dor Soc ia l i Ecològ ic d’A lim en t s On y a r
5.1 Cr ea ci ó d'u n n ou espa i pr odu ct i u
Nou obrado r am b refrigeració am b CO2
Rediss eny del logotip de la m arc a
Nova w eb am b intranet c lients
Dis seny d’una nova im atge per als pack agings i per a tot el m aterial gràfic
Dis seny de la nova línia com unicativ a reforçant el m is satge ECO, QUALITAT, KM.0 i S OCIAL
Adquisic ió de nous clients
5.2 In n ov a ció i m i ll or a del pr odu ct e i el pr ocès pr odu ct i u
Inno vació am b 2 nous sabors de farc it pas ta fresc a
Millorar la textura i propietats del farcit pasta fresca
Treb allar i acons eguir varietats de pas ta, tan farcida com lam inada, am b altres tipus de farines diferents de la sèm o la de
blat blanc
Am pliar la gam m a de pizz es am b bas e d’ espelta
Treure alguna altra varietat piz za vegana
5.3 Di sfu si ó del pr oject e
Planificació de visites al nostre o brador per a grups i c lients per tal que vegin els nos tres produc tes
Pos ar un punt de v enda dels nos tres produc tes
Ass istir a la fira gastronòm ic a de girona i altres d'interès
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6 Im pu ls de la sost en ibilit a t socia l i a m bien t a l en pr odu ccion s a g r oecològ iqu es m it ja n ça n t la in cor por a ció de t ecn olog ies de la in for m a ció i el fom en t de la
in cor por a ció del pr odu ct or a g r a r i en la t r a ça bilit a t , l'ela bor a ció i la com er cia lit za ció del pr odu ct e
6.1 A ssessor a m en t en im pl em en t a ció de n ov es m et odol ogies i con eixem en t s en sost en ibil it a t a l sect or prim a ri pot en cia n t l es v a riet a t s l oca l s i
l a v en t a dir ect a com a sist em es pr in cipa l s, i l ’ú s de l a t ecn ol ogia per l a m il l ora de l a qu a l it a t de v ida .
Analitz ar neces s itats dels agricultors en NNTT i nínxols per la m illora de la s eva qualitat de vida laboral.
Implem entar 3 prov es pilo t am b agricultors per inco rpo rar NNTT en la s eva activ itat.
Fo rmar i ass es so rar els agricultors en la cadena alim entària i es pecialment en la trans fo rm ació .
6.2 Cr ea ció d’u n ba n c de r ecu r sos per l a con serv a ció de v a riet a t s l oca l s del t er rit ori i u n pet it l a bora t ori per la r ea l it za ció d’a n à l isis de ca m p
bà siqu es i m on it ora r l a in cor por a ció de NNT T (iden t ifica ció de pl a gu es, m a l a l t ies, deficièn cies n u t r icion a l s) per a l a m il l ora del con eixem en t
del pr odu ct or sobr e l es probl em à t iqu es de l a sev a pr odu cció
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Creació del banc de cons erv ació de v arietats lo cals
Implem entar la co ns ervació de varietats lo cals ex-situ
Implem entar el serv ei de labo ratori bàs ic als agricultors lo cals
6.3 Obra dor a gr oecol ògic col ·l a bor a t iu de l a Sel v a
Innov ació i desenvo lupam ent
Producció
Dis s eny de marca i de producte
Co mercialització
Dis s eny de sis tem es eficients per a la implem entació de pro ducte lo cal i de pro ximitat en establim ents públics .
6.4 Dissen y de sist em es eficien t s per a l a im pl em en t a ció de pr odu ct e l oca l i de pr oxim it a t en est a bl im en t s pú bl ics.
Incorpo rar als menjado r públics el pro ducte de pro xim itat.
Incorpo rar un estand distintiu dels pro ductes de pro xim itat en punts de venda.
7 Sist em a a lim en t a r i sost en ible DO Em por dà ; Pr oject e de Recu per a ció, pot en cia ció i v a lor it za ció de les v a r iet a t s t r a dicion a ls Lledon er i Ca r a n y a n a de l’Em por dà .
7.1 Ca r a ct er it za ció i t ipifica ció v a r iet a l de Ll edon er s i Ca r a n y a n es de l ’Em pordà , t ra n sferèn cia de con eixem en t de l es n ov es t ècn iqu es d’a n à l isi
sen sor ia l del pa n el l de t a st de Ca t a l u n y a a l pa n el l de t a st de l a DO Em por dà i cr ea ció d’u n dist in t iu de qu a l it a t propi del s v in s el a bor a t s a m b
Ll edon ers i Ca ra n y a n es i u n prot ocol qu e del im it i el s r equ isit s per obt en ir -l o
Redacció del pro jecte de tipificació v arietal, program a de treball
Creació dis tintiu de qualitat propi dels v ins elabo rats am b Lledo ners i Caranyanes
Selecció i recull de m o stres a tas tar per estudi tipificació varietal
Tasto s i tractam ent de res ultats es tudi tipificació v arietal
Info rm e final es tudi tipificació v arietal
Creació protocol tas t pel panell de tas t de la DO Em pordà a partir dels res ultats
Trans ferència de coneixem ent per part de l'INCAVI panell tast de CAT a panell DO
Protoco l per la utilitz ació del dis tintiu de qualitat
Revis ió del pro toco l per la utilització del dis tintiu de qualitat
7.2 Opt im it za ció del sist em a de t r a ça bil it a t de l a DO Em por dà i cr ea ció d’u n a a pl ica ció qu e in t er a ccion i de form a eficien t i m odern a a m b el
cel l er i v it icu l t or, Espa i web din a m it za ció l a bor a l i de r ecu r sos a gr ícol es i el a bora ció d’u n pl a de com u n ica ció
Es tudi i generació del do s s ier d'anàlisi tècnic del program a de ges tió i traçabilitat
Elabo ració d’un pla de co m unicació
Es pai w eb dinam itz ació labo ral i de recurso s agríco les
Desenvo lupam ent del pro grama de ges tió i traçabilitat
Execució accio ns pla de co municació
8 Din a m it za ció de l'ecosist em a de la g a st r on om ia in du st r ia l FOODLA B
8.1 Crea ció i din a m it za ció d'a ren es d'in n ov a ció
Mo bilització dels diferents agents de la indús tria alim entària i del secto r hoteler
Crear grups pluridis ciplinaris entre indús tria alim entària i s ector ho teler
8.2 Obra dor com pa rt it de desen v ol u pa m en t de n ou s pr odu ct es
Equipament o brado r co mpartit am b no us equips
Creació xarxa de tes t de producte
Trans ferència del s ervei d'anàlis i s ens orial a les em pres es de l'eco sistem a
8.3 In cu ba dora de project es
Crear meto do lo gia d'incubació de nous pro ductes per la s eva arribada al m ercat
Crear grups pluridis ciplinaris per a la incubació de projectes
Po sada en m arxa dels pro jectes (ass es so ram ent, desenvo lupam ent, etc.)
8.4 Expa n sió de l 'ecosist em a in n ov a dor a a l t r es à m bit s de l a ca den a de v a l ora a l im en t à r ia
Difo ndre i po tenciar els pro ductes a la cadena de v alor alim entaria
Trans ferència dels resultats a la resta de la cadena
9 Coor din a ció
9.1. Coordin a ció, im pu l s, segu im en t i com u n ica ció
Co ordinació , impuls , s eguim ent i com unicació
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DE RECERCA I TECNOLOGIA
AGROALIMENTARIES, c=ES
Data: 2021.04.29 14:02:10 +02'00'
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