
CONVENIS VIGENTS

ENTITAT CONCEPTE CONTRAPRESTACIÓ FINALITZACIÓ
Hospitals Servei d'assistència religiosa 26.348,08 €                          

Ajuntament d'Ulldecona
Cessió d'ús de part de la casa abadia de Sant Joan 
del Pas

Gratuït

Ajuntament de Vilella Baixa
Cessió d'ús del solar de l'antic cementiri de La 
Vilella Baixa

Arranjament del 
clavegueram del temple 
parroquial

20 d'abril de 2028

Ajuntament de Cabacés
Cessió d'ús d'una part de l'hort parroquial de 
Cabacés

 Assistència tècnica de les 
obres de l'ermita  

 22 d'abril de 2028 

Ajuntament d'Arnes
Cessió d'ús de la casa rectoral (d'Arnes) i del pati 
adjunt

Arranjament de la casa i la 
seva accessibilitat 

28 de desembre de 2028

Ajuntament de Cabacés Cessió d'ús del centre parroquial de Cabacés Construcció de nou edifici 23 d'abril de 2029

Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l'Ebre

Cessió d'ús dels terrenys adjacents a l'ermita de Sant 
Bartomeu de les Camposines (La Fatarella)

Gratuït 23 de març de 2032

Ajuntament de Vilalba dels 
Arcs

Cessió d'ús de l'immoble de la confraria  de la Mare 
de Déu de Gràcia

Rehabilitació de l'edifici i 
construcció de la sala 
parroquial

28 de març de 2032

Ajuntament d'Horta de Sant 
Joan

Cessió d'ús del Convent de Sant Salvador
Arranjament del convent, 
accessibilitat i serveis 
mínims 

Juny, 2055

Generalitat Valenciana
Cessió d'ús de la hospederia del Santuari de la 
Balma

Gratuït 27 de gener de 2035

Ajuntament de Todolella
Cessió d'ús de la casa rectoral i ermita de San 
Onofre de la Todolella

Acondicionamient d'un espai 
habitable per a activitats 
d'apostolat

15 d'octubre de 2043

Ajuntament de L'Aldea Cessió d'ús de la Torre de l'Ermita Gratuït 14 de novembre de 2036



Ajuntament de La Salzadella
Cessió d'ús del calvari i de la capella, propietat de la 
parròquia de La Salzadella

Partida pressupostària anual 
per al manteniment de la 
parròquia

6 de gener de 2037

Ajuntament de Corbera 
d'Ebre

Cessió d'ús de l'església vella de Sant Pere
Partida pressupostària anual 
per al manteniment de la 
parròquia

22 de febrer de 2059

Ajuntament de Forcall
Conveni de col·laboració: cessió de l'esglèsia del 
convent de "Les Dominiques" 

Millora de la instal·lació 
eléctrica de l'església 
parroquial de Forcall

5 de setembre de 2050

Ajuntament de Flix
Conveni de cessió de terrenys per a la instal·lació 
d'una zona d'aparcament

Gratuït 9 de gener de 2024

Ajuntament de la Torre de 
l'Espanyol

Cessió d'ús de la parcel·la de la casa abadia de la 
Torre de l'Espanyol

Arranjament del solar 26 de gener de 2026

Ajuntament de Garcia Cessió d'ús de l'església vella de Garcia
Manteniment i millora del 
jardí de la parròquia de 
Garcia

9 de gener de 2067

Ajuntament de Prat de 
Comte

Cessió d'ús de la casa rectoral de Prat de Comte Gratuït 8 de gener de 2047

Ajuntament de Canet lo 
Roig

Cessió d'ús de l'ermita del calvari (de Canet lo Roig) Gratuït 12 de febrer de 2069

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 
Campredó

Cessió d'ús dels espais enjardinats de la parròquia 
de Campredó 

Gratuït 18 de febrer de 2039

Departament de Cultura, 
Ajuntament de Tortosa i 
Consell Comarcal

Convenio de colaboración: Cessió d'ús del Col·legi 
de Sant Jaume i Sant Maties

Gratuït 31 de desembre de 2024

Ajuntament de Villores Cessió d'ús de la casa abadia de Villores
Habilitació d'un despatx 
parroquial

18 de desembre de 2069

Ajuntament de Godall
Cessió de finca a canvi de construcció futura Casa 
Abadia de Godall

Cessió del local Com a máxim, any 2025



Ajuntament de Benifallet
Conveni per la rehabilitació del temple parroquial 
de Benifallet

 40.000€ per a la 
rehabilitació del temple 
parroquial 

25 de febrer de 2028

Ajuntament de Miravet Cessió d'ús de l'església vella de Miravet Gratuït Any 2050


