
 

 
Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
i l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) 
en l’estudi “UAB – Dipsalut 2022: Impacte de la pràctica d’exercici físic a la 

natura sobre la salut mental i el benestar emocional” 
 

 
D’una part, la senyora Maria Puig i Ferrer, presidenta de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (en endavant, Dipsalut), amb CIF núm. Q1700565C, 
amb domicili a Girona – La Creueta, c/ Pic de Peguera, 15, d'acord amb la delegació 
efectuada per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, en data 23 de juliol 
de 2019, i assistida pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, de 
conformitat amb el Decret de la Presidència de Dipsalut núm. 2022/308 de 3 de juny de 
2022, 
 
I, de l’altra, el doctor Armand Sánchez i Bonastre, vicerector de Recerca i de 
Transferència de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant UAB), segons 
Nomenament de 13 de novembre de 2020, i fent ús de les atribucions que li atorga la 
Resolució de 2 de febrer de 2021, que confereix autorització als vicerectors de Recerca 
i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics, per a la subscripció de 
convenis i contractes d’investigació per part de la UAB, amb seu social al Campus 
Universitari s/n, 08913 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i número d’identificació fiscal 
(NIF) Q0818002H. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives 
entitats i 

CONSIDEREN 
 
I. Que ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de 

recerca, docència i desenvolupament tecnològic, i que per tant la col·laboració 
permetrà aprofitar al màxim els seus potencials. 

 
II. Que és d’interès positiu la unió i la coordinació de les dues institucions per tal de 

sumar esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin el 
benefici mutu. 
 

III. La natura ens aporta valors insubstituïbles per a la salut i benestar integrals, en les 
5 dimensions constitutives de l'ésser humà: física, social, emocional, espiritual i 
planetària. 

 
Cada vegada més, els estudis científics demostren que l’exercici físic a la natura 
aporta més beneficis que en entorns tancats. El contacte amb la natura té un efecte 
més positiu en les persones amb més factors de vulnerabilitat i, si es fa en grup, 
s’intensifiquen la interacció i els vincles socials, ja que les activitats en el medi 
natural generen més cohesió de grup. Els espais naturals propers s'identifiquen com 
un actiu clau per a la promoció de la salut, especialment des de la mirada 
salutogènica, i la seva incorporació a programes comunitaris contribueix a 
implementar l'Agenda 2030 abastant de manera interrelacionada nombrosos ODS. 
 



 
 

Per aquest motiu, el Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les 
Persones de Dipsalut vol integrar en els seus programes el binomi salut i natura i la 
salut planetària, contribuint a implementar l'aprofitament dels actius en salut 
relacionats amb l'entorn natural dels municipis.  
 
En aquest sentit, Dipsalut està implementant la prova pilot “Activa’t amb la natura” 
per adaptar el Programa de Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris Saludables del seu 
Catàleg de serveis a una nova oferta basada en la promoció de l'exercici físic en la 
natura com a actiu essencial per al benestar i la salut integral de les persones (física, 
social, emocional, espiritual i planetària). 
 
Per a fer-ho, s’empra l'enfocament dels "5 camins cap al benestar a través de la 
natura" del programa europeu Healthy Parks, Healthy People Europe promogut per 
la Federació Europarc basat en 5 pilars: “Activa't”, “Aprèn”, “Adona’t”, “Connecta” i 
“Implica't”.  
 
El projecte NAT (Natura, Activitat, Teràpia) del Grup d’Investigació en Estrès i Salut 
(GIES) de la Universitat Autònoma de Barcelona té com a objectiu avaluar la 
pràctica d’activitat física en entorns naturals com a font de salut mental i benestar 
emocional i generar evidència científica que els fonamenti. Per aquest motiu la 
col·laboració entre els dos organismes és de gran interès i necessària.  

 
IV. D’acord amb l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local i els articles 91 i 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
Dipsalut té competències en l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis 
de la demarcació de Girona i, per tant, en totes aquelles competències en matèria 
de salut pública atribuïdes als ajuntaments per la legislació de règim local i sectorial 
vigent. Pel que fa a aquesta normativa sectorial, la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, 
de salut pública de Catalunya disposa que els ajuntaments són competents per 
prestar els serveis mínims en l’àmbit de la salut pública enumerats a l’article  52 
d’aquesta Llei. 
 
Així mateix, l’article 5.5 del Text refós dels Estatuts de Dipsalut, aprovat pel Ple de 
la Diputació de Girona el dia 15 de juny de 2021, disposa que Dipsalut podrà exercir, 
entre d’altres, les funcions d’informació, recerca, innovació i avaluació. 

 

V. Que la UAB té com a finalitat, entre d’altres, participar en el progrés i el 
desenvolupament de la societat mitjançant la creació, transmissió, difusió i critica 
de la ciència, la tècnica, les humanitats, les ciències socials i les arts, i en aquest 
sentit té la voluntat de fomentar la transferència de la tecnologia i el coneixement 
científic derivats de les activitats de recerca realitzades a l'entorn de la UAB. La 
transferència de resultats en l’activitat investigadora de les universitats públiques es 
troba regulada en la Secció 1 del Capítol V (articles 53 a 56) de la Llei 2/2011, de 4 
de març, d’economia sostenible (en endavant LES) i, per tant, aplicable a la 
transferència de coneixements per part de la UAB de conformitat amb el que 
estableix l’article 53 d’aquesta norma. 
 



 
 

VI. Que, vista la coincidència d'interessos i d'objectius, ambdues parts volen regular la 
col·laboració entre Dipsalut i la UAB atès que ambdues parts comparteixen el 
compromís de promoure la justícia social i la igualtat a través de la generació de 
dades i creació de coneixement i informació que permetin orientar les polítiques 
públiques. 
 

VII. Que ambdues institucions han establert i mantingut contactes a través del 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la UAB, en àrees 
relacionades amb temes afins a aquest Departament. 
 

VIII. Que, en base al que s’ha exposat anteriorment, s’obre un ampli espectre de 
possibilitats de col·laboració, per la qual cosa es considera oportú subscriure un 
conveni que permeti un millor aprofitament dels recursos i una cooperació activa en 
el desenvolupament de temes d’interès comú, per tant acorden signar aquest 
conveni de col·laboració, que es regirà per les següents 

 
CLÀUSULES 

 
Primera. Objecte. 
 
Aquest Conveni de col·laboració té per objecte emmarcar i coordinar l’actuació de 
Dipsalut i de la UAB en assessoraments, intercanvis d’informació i realitzacions, en els 
camps de la investigació i el desenvolupament. Més concretament, la col·laboració en 
el disseny, execució, explotació de dades i difusió de l’estudi científic basat en la prova 
pilot “Activa’t amb la natura”, desenvolupat per Dipsalut, que adapta el Programa de 
Parcs de Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris Saludables del seu Catàleg de serveis a una 
nova oferta basada en la promoció de l'exercici físic a la natura com a actiu essencial 
per al benestar i la salut integral de les persones (física, social, emocional, espiritual i 
planetària). 

 
Per a fer-ho, s’empra l'enfocament dels "5 camins cap al benestar a través de la natura" 
del programa europeu Healthy Parks, Healthy People Europe promogut per la Federació 
Europarc basat en 5 pilars: “Activa't”, “Aprèn”, “Adona’t”, “Connecta” i “Implica't”. 
 
L’estudi “UAB – Dipsalut 2022: Impacte de la pràctica d’exercici físic a la natura sobre la 
salut mental i el benestar emocional” és un assaig controlat de dos braços (intervenció i 
control), amb un reclutament del grup d’intervenció i una selecció paral·lela d’un grup de 
control ajustada per territori, edat i gènere. Aquest assaig controlat acompanya 
l’execució del programa “Activa’t amb la natura” de promoció de la salut basat en la 
pràctica guiada d’exercici físic en entorns naturals. 
 
L’objectiu principal de l’estudi és avaluar l’impacte de la pràctica d’exercici físic en 
entorns naturals sobre la salut mental i el benestar emocional. Els objectius específics 
són:  
 

• Avaluar l’impacte cognitiu i afectiu a curt termini. 

• Avaluar l’impacte acumulatiu sobre la salut mental, el benestar emocional i la 
qualitat de vida de l’exposició repetida a la pràctica d’exercici físic en entorns 
naturals.  



 
 

• Avaluar la implementació d’un programa de promoció de la salut basat en la 
pràctica guiada d’exercici físic en entorns naturals. 

• Avaluar la motivació per a la pràctica de l’activitat física autònoma derivada de la 
participació en un programa de pràctica guiada d’exercici físic en entorns 
naturals. 

• Avaluar si els beneficis de la pràctica guiada d’exercici físic a la natura es 
mantenen a llarg termini 

• Identificar factors mediadors dels efectes analitzats en l’estudi. 
 
Cada organització podrà proposar a l’altra, mitjançant una comissió, si escau, les 
activitats que cregui convenients i que estiguin contemplades en l’objecte d’aquest 
Conveni de col·laboració. 
 
Segona. Relació de recursos humans i materials. 
 
Cadascuna de les institucions aportarà recursos humans i materials al Conveni per tal 
que aquest pugui arribar a bon fi. 
 
Obligacions de la UAB: 

 

• Dotació de l’equip d’investigadors necessari per a dur a terme les accions de 
recerca. 

• Disseny i explotació de dades de l’estudi científic. 

• Elaboració de producció científica derivada: articles de recerca, resums 
executius i notes premsa, quan escaigui, segons la naturalesa dels estudis. 

• Publicació i difusió de la producció científica derivada. 

• Disseny del pla de comunicació. 

• Coordinació i rendició de comptes del treball científic desenvolupat davant de la 
contrapart. 

 
Obligacions de Dipsalut: 
 

• Disseny i execució de la prova pilot “Activa’t amb la natura” amb estàndards de 
qualitat metodològica que facin viable els estudis científics a dur a terme per part 
de l’equip de la UAB. 

• Integració dels estudis científics en les accions de formació de les persones que 
participen a la prova pilot “Activa’t amb la natura”. 

• Reclutament de les persones participants en l’estudi científic. 

• Col·laboració en l’obtenció de les dades dels participants per a l’estudi. 

• Col·laboració en la producció científica derivada de l’estudi i/o en la seva 
publicació i difusió. 

 
Tercera. Comissió mixta de seguiment. 
 

1. Per a facilitar el seguiment de la col·laboració, es constituirà una comissió mixta 
integrada per representants de la UAB i Dipsalut. 
 
La comissió de seguiment tindrà les següents funcions: 

 



 
 

• Efectuar el seguiment de l’execució del Conveni i interpretar les clàusules, quan 
escaigui, en la seva aplicació. 

• Determinar els cronogrames de treball i les implicacions derivades per a 
cadascuna de les institucions. 

• Realitzar el seguiment i control de l’estudi. 
 

2. Aquesta comissió estarà formada per les persones designades per les parts, les 
quals es detallen a continuació:  

 

• Per part de la UAB: Com a mínim, un membre investigador de referència del 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

• Per part de Dipsalut: Com a mínim, un membre del Servei de Promoció de la 
Salut, Benestar i Atenció a les Persones 

 
3. La comissió de seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les 

incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del Conveni.  
 
Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a 
l’altra part. La comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.  

 
Quarta. Equip humà. 
 
Per part de la UAB, la persona responsable d’aquesta col·laboració serà el professor 
Antoni Sanz i Ruiz del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
Per part de Dipsalut, la persona responsable d’aquesta col·laboració serà la senyora 
Maria Estrada i Ocón, cap del Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les 
Persones. 
 
Cinquena. Durada. 
 
Aquest Conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà 
una durada de 2 anys, prorrogables fins a un màxim de 2 anys més. 
 
Sisena. Resultats. 
 
Els drets d’explotació obtinguts dels treballs resultants objecte d’aquest Conveni, llevat 
que s’indiqui el contrari, corresponen de manera compartida a la UAB i a Dipsalut.  
 
Les dades resultants de la recerca es posaran en obert seguint els principis FAIR, a 
disposició de la comunitat científica, en repositoris institucionals.  
 
La utilització per part de tercers de les dades resultants de la recerca objecte d’aquest 
Conveni estarà sotmesa a l’obligació de citar la font (repositori de referència) i les 
institucions signants d’aquest Conveni. 
 
Setena. Conseqüència de l’incompliment. 
 
Qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal que 
compleixi, en un determinat termini, les obligacions o compromisos que es considerin 



 
 

incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable de la Comissió de 
seguiment. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, 
la part que va realitzar el requeriment notificarà a la part incomplidora la concurrència 
de la causa de resolució i, si així ho estima convenient, es podria resoldre el Conveni.  
 
Si aquest incompliment originés algun dany i perjudici a l’altra part, es podrà reclamar 
una indemnització per rescabalar dels danys soferts.  
 
Vuitena. Modificació. 
 
Qualsevol modificació del contingut d’aquest Conveni requerirà l’aprovació d’una 
addenda que signaran totes les parts.  
 
Novena. Extinció. 
 
Aquest Conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte, o per incórrer en causa de resolució.  
 
Són causes de resolució:  
 

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver- ne acordat la 
pròrroga. 

b) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 
signants, quan l’altra part consideri la procedència de la seva extinció. 

c) Denúncia expressa d’una de les parts en un termini mínim de 3 mesos des de la 
data en què se’n pretengui la finalització. 

d) El mutu acord de les parts signants. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.  
f) Per qualsevol altra causa prevista en l’ordenament jurídic.  

 
Desena. Tractament de dades. 

Les parts declaren que compleixen el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 
 
Cada part tractarà les dades personals dels representants i interlocutors de l’altra part 
com a Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de 
protecció de dades. La finalitat del tractament serà formalitzar i gestionar el Conveni i 
portar a terme les actuacions que se’n derivin. Per a l’exercici dels drets reconeguts al 
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, 
portabilitat, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició), els interessats es podran 
adreçar a l’altra a les referències i adreces que figuren a l’encapçalament d’aquest 
document. Les parts es declaren informades que poden consultar la informació de les 
polítiques de protecció de dades a les respectives pàgines web o seus electròniques. 
 
Per a l’execució d’aquest Conveni, Dipsalut demanarà el consentiment de les persones 
afectades que acceptin participar en el projecte de recerca com a informants, per 
comunicar les seves dades a la UAB. Les dades es comunicaran a la UAB identificant 



 
 

cada participant amb un codi (pseudonimitzades). La UAB tractarà les dades obtingudes 
com a responsable del tractament i treballarà sempre amb dades pseudonimitzades. En 
aquest sentit, s’adjunta a aquest Conveni, com a annex, el model de consentiment 
informat que caldrà obtenir de les persones participants en l’estudi. 

Onzena. Litigis. 
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest Conveni, les parts es 
sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li 
encomana la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge.  
 
L’arbitratge serà de dret, i les parts s’obliguen des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 

 
I com a prova de conformitat, i per a la deguda constància en tot el que s’ha convingut, 
les parts subscriuen aquest Conveni, en les dates corresponents a les respectives 
signatures electròniques, essent aplicable a efectes de vigència la més recent. 
 
 

 
 
Annex 
 

 
 

 
Estudi UAB-DIPSALUT 

 

Informació sobre l’estudi 
 
 
Si us plau, LLEGIU AMB ATENCIÓ el següent document i, si esteu d'acord amb 
tots els seus termes, escriviu al full següent les vostres dades d'identificació i 
signeu-lo: 
 
1. UAB-DIPSALUT és una recerca científica del Grup de Recerca en Estrès i Salut 

(GIES) de la Universitat Autònoma de Barcelona. La persona que coordina aquest 

estudi és Antoni Sanz Ruiz, professor agregat del Departament de Psicologia Bàsica, 

Evolutiva i de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Podeu posar-vos 

en contacte amb ell mitjançant el telèfon 935813136 o mitjançant la següent adreça 

de correu electrònic: antonio.sanz@uab.cat.    

 

mailto:antonio.sanz@uab.cat


 
 

2. L'objectiu d’aquest estudi consisteix en una avaluació dels efectes del programa 

ACTIVA’T AMB LA NATURA, de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de 

Girona (Dipsalut), adreçat a la pràctica guiada d’activitats en el medi natural de les 

comarques gironines. 

 
3. La participació en aquest estudi consisteix en l’emplenament de formularis que 

avaluen el benestar emocional, la salut mental, la qualitat de vida, les habilitats per a 

la vida, la motivació per la pràctica d’activitats física al medi natural i indicadors 

sociodemogràfics. 

 

4. En el transcurs de l’estudi, vostè pot participar com a beneficiari del programa 

ACTIVA’T AMB LA NATURA o bé com a membre del grup de control. A les persones 

participants al programa ACTIVA’T AMB LA NATURA se’ls proposarà l’emplenament 

de formularis abans i després de cada sessió de pràctica guiada d’activitats en el 

medi natural, i abans i després del conjunt del programa. Addicionalment, seran 

convidades a participar en una sessió de valoració de la satisfacció amb el programa. 

Les persones del grup control se les sol·licitarà l’emplenament de formularis abans i 

després del període d’execució del programa ACTIVA’T AMB LA NATURA. 

 

5. La participació en l’estudi és voluntària i està desvinculada del compromís en la 

participació del programa ACTIVA’T AMB LA NATURA. La persona participant pot 

decidir retirar-se de l’estudi en qualsevol moment, i sense justificar cap motiu, sense 

que això derivi en cap tipus de conseqüència per a aquesta. 

 

6. Amb la finalitat de garantir la seguretat en el tractament de les dades, les respostes 

s’identificaran amb un codi aleatori, de manera que l’equip d’investigació no 

coneixerà la identitat de la persona, segons el que estableix l’article 89.1 del 

Reglament General de Protecció de Dades. 

 

7. La participació en l’estudi implica l’ús del telèfon mòbil o altres dispositius personals 

amb connexió a Internet. No obstant, els investigadors facilitaran altres mitjans si fos 

necessari per a l’emplenament dels formularis. 

 
 

Consentiment informat 
 

 
La persona participant DECLARA (marqueu amb una creu en els requadres): 
 

 Haver llegit i entès la informació relativa a la participació a l’estudi UAB-Dipsalut 

 

 Estar d’acord amb la participació en l’estudi i donar el seu consentiment per 

comunicar les seves dades a la UAB, en els termes indicats en el document 

informatiu 

 
Nom i cognoms ____________________________________ 



 
 

 
DNI ______________________ 
 
Data de naixement _______________ 
 
Signatura: 
 
[municipi]_______________________________, a _____ de ______________ de 2022 
 
Si desitgeu obtenir informació dels resultats globals de la recerca, un cop siguin 
publicats, indiqueu una adreça de correu electrònic a continuación 
 
Adreça de correu electrònic _______________________________ 
 
El coordinador del projecte 
 
 
 
Antoni Sanz Ruiz 
 
Les dades seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats del 
tractament i per fer front a les eventuals responsabilitats que se'n puguin derivar, sense 
perjudici de l'exercici dels drets que el RGPD reconeix a les persones titulars de les 
dades. A més, aquestes dades seran posades a disposició d'altres investigadors de 
manera anonimitzada un cop transcorreguts 2 anys a partir de la finalització del projecte. 
El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració 
de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o 
actituds. 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades: Si així ho desitgeu, podeu exercir els 
vostres drets reconeguts pel Reglament europeu de protecció de dades personals 
adreçant-te a Antoni Sanz (antonio.sanz@uab.cat) amb la teva sol·licitud i una fotocòpia 
del DNI. Les sol·licituds per exercir els drets estan disponibles a la web de l’Oficina de 
Protecció de Dades de la UAB(https://www.uab.cat/web/coneix-la-
uab/itineraris/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades-
1345764799916.html). 
 
Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu necessàries 
al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat). 
 
 
AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 
 
[Només participants en el programa ACTIVA’T AMB LA NATURA de Dipsalut] De forma 
complementària, indiqueu si autoritzeu l’ús, exclusivament per a finalitats informatives, 
de la vostra imatge (fotografies o vídeos) que s’hagi obtingut en el transcurs del 
programa ACTIVA’T AMB LA NATURA. Aquesta autorització no és imprescindible per a 
la participació en l’estudi: 
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Sr/a. _____________________________________ , amb DNI __________ com a 
participant del programa ACTIVA’T AMB LA NATURA 
 

[ ] Autoritzo    [ ] No autoritzo 
 

La captació, reproducció i difusió de la meva imatge en memòries o documents 
informatius utilitzats per Dipsalut i la UAB amb finalitats de divulgació de les seves 
activitats, serveis i iniciatives. 
 
Signatura: 
 
[municipi]_______________________________, a _____ de ______________ de 2022 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades: Si així ho desitgeu, podeu exercir els 
vostres drets reconeguts pel Reglament europeu de protecció de dades personals 
adreçant-te a Antoni Sanz (antonio.sanz@uab.cat) amb la teva sol·licitud i una fotocòpia 
del DNI. Les sol·licituds per exercir els drets estan disponibles a la web de l’Oficina de 
Protecció de Dades de la UAB (https://www.uab.cat/web/coneix-la-
uab/itineraris/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades-
1345764799916.html). 
 
Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu necessàries 
al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat). 
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