


Àrea d'Atenció a les Persones

Acció comunitària i participació ciutadana

Dinamització associativa 2.0

Mediació comunitària itinerant

Projectes d'acció comunitària

Projectes de participació ciutadana

Acció comunitària, participació, igualtat i joventut

Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania

Animals de companyia

Animals de companyia (gossos i gats)

Atenció a les persones grans

Els serveis socials més a prop

Prevenció, detecció i intervenció dels maltractamen ts de les persones grans

Programes per a les persones grans

Atenció domiciliària, dependència i suport a persones cuidadores

Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)

Projectes en l'àmbit de la dependència

Serveis d'atenció domiciliària

Consum

Campanyes d'inspecció de consum de caràcter informa tiu en establiments comercials

Exposició: "Consum. Com som?"

Serveis municipals de consum

Igualtat i drets civils

Projectes d'igualtat i drets civils

Suport als centres d'informació i recursos per a do nes

Suport en l'abordatge integral de la violència masc lista

Inclusió social

Constitució de taules de coordinació per a l'atenci ó de necessitats bàsiques

Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l'hab itatge



Gestió de prestacions econòmiques de caràcter socia l

Plans d'inclusió social

Projectes i serveis d'alimentació d'urgència

Projectes i serveis d'allotjament d'urgència i d'in clusió social

Infància i adolescència en risc i atenció a les drogodependències

Exposició per a la prevenció del consum de drogues:  "Controles?"

Planificació i projectes locals de prevenció de con sum de drogues

Projectes per a infants i adolescents en situació d e risc

Taules, xarxes locals i protocols d'infància i d'ad olescència en situació de risc

PENSA-Jove

PENSA-Jove als instituts (tallers)

PENSA-Jove, suport tècnic específic

Salut pública

Control d'establiments de tatuatge i pírcing

Control sanitari de l'aigua de consum humà

Control sanitari de piscines d'ús públic

Exposicions de promoció de la salut

Millora de les condicions de seguretat i salubritat  a les platges

Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors

Promoció de la salut

Sanitat ambiental

Seguretat alimentària

Vigilància i control d'establiments alimentaris

Suport als serveis socials municipals

Acompanyament a la gestió per processos en els serv eis socials bàsics

Constitució dels consells municipals i dels consell s de participació en serveis socials

Finançament de l'àmbit de benestar social

Millora organitzativa dels serveis socials bàsics

Supervisió d'equips dels serveis socials bàsics



Acció comunitària i participació ciutadana
Àrea d'Atenció a les Persones

Dinamització associativa 2.0

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport per al desenvolupament d'un projecte de dinamització associativa 2.0 fent servir tant les 
diferents eines 2.0 disponibles a la xarxa com, si escau, la plataforma de blocs per a les entitats de la 
Diputació de Barcelona.
El recurs té com a objectius capacitar les entitats i associacions en les eines del web social, i millorar 
les eines, programes i estratègies a disposició dels ens locals per interactuar i col·laborar amb el teixit 
associatiu. 
Per al correcte desenvolupament del projecte cal la voluntat de desenvolupar una estratègia 
sostinguda en el temps de foment de l'associacionisme i dinamització del teixit associatiu al web 
social o web 2.0.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Acció 
Comunitària i Participació 
Ciutadana

Tel.: 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Compromisos de qualitat

L'ens sol·licitant haurà de presentar un document en el qual 
desenvolupi l'objectiu del projecte i les seves necessitats.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/1997, del 18 de juny, d'associacions.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5050

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels 
agents locals

● Grau de transversalitat

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Grau d'innovació de l'actuació

● Grau de disponibilitat de recursos per al desenvolupament de l'actuació

Garantir que un mínim del 50% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció 
satisfactòria a les consultes efectuades amb una pu ntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Acció comunitària i participació ciutadana
Àrea d'Atenció a les Persones

Mediació comunitària itinerant

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport amb l'objectiu de fer accessible la mediació comunitària als ens locals que no disposin de 
servei estable de mediació, preferentment als municipis menors de 15.000 habitants. 
Inclou:
- Gestió i resolució alternativa de conflictes
- Recursos de sensibilització i de difusió per a ens locals entorn de la mediació, la gestió alternativa 
dels conflictes i la cultura del diàleg.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Acció 
Comunitària i Participació 
Ciutadana

Tel.: 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-018, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-018.doc

Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 
31/12/15 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent, 
d'acord amb la clàusula 10.3 del Protocol general del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 5/2012 de 6 de juliol de mediació en assumptes civils i mercantils; 
Llei 15/2009 de 22 de juliol de mediació en l'àmbit del dret privat; Llei 21/2003 de 4 de juliol de 
foment de la pau.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5118

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Població inferior a 15.000 habitants

● Població superior a 15.000 habitants i que no es disposi de servei de mediació 
comunitària propi

El 95% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la recepció de la sol·licitud i mai en 
més de 30 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 30 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Acció comunitària i participació ciutadana
Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes d'acció comunitària

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a les polítiques locals encaminades a promoure la convivència al municipi, a partir del disseny 
i l'elaboració de plans, programes i actuacions. La finalitat és fomentar l'intercanvi social i comunitari, i 
afavorir l'abordatge dels conflictes a partir de la mediació, el respecte, el coneixement mutu i la 
cultura del diàleg. 
Inclou, amb caràcter preferent:
- Plans, programes i actuacions locals per a promoure la convivència
- Assessorament en mediació comunitària
- Informes sociodemogràfics.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Acció 
Comunitària i Participació 
Ciutadana

Tel.: 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-019, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-019.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5163

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Existència d'una estructura o de recursos propis de l'ens per al bon desenvolupament de 
l'actuació

● Correspondència amb les activitats preferents que consten en la descripció del recurs

● Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Existència d'antecedents

La primera presa formal de contacte amb el 75% dels  ens locals es realitzarà en un termini 
màxim de 2 mesos des de la data d'entrada de la sol ·licitud del recurs i mai en més de 3 mesos.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.



Acció comunitària i participació ciutadana
Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes de participació ciutadana

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Foment de les polítiques de participació ciutadana i de govern obert per tal de millorar la governança 
local. Els projectes poden estar centrats en la fase de disseny, implementació o avaluació i han de 
fomentar la participació ciutadana com a marc de l'acció de govern.
Els projectes poden preveure actuacions en matèria de:
- Implicació de la ciutadania i foment dels processos participatius 
- Innovació social i coproducció de polítiques públiques
- Rendició de comptes i devolució amb la ciutadania
- Transparència en la gestió i informació accessible 
- Escolta activa per tal de donar resposta a les demandes i necessitats 
- Foment de l'associacionisme i la ciutadania activa.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Acció 
Comunitària i Participació 
Ciutadana

Tel.: 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-020, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-020.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5166

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Existència i desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels 
agents locals

● Existència d'estructura o de recursos propis de l'ens

● Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i d'avaluació

● Existència d'antecedents

La primera presa formal de contacte amb el 75% dels  ens locals es realitzarà en un termini 
màxim de 2 mesos des de la data d'entrada de la sol ·licitud del recurs i mai en més de 3 mesos.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.



Acció comunitària, participació, igualtat i joventu t
Àrea d'Atenció a les Persones

Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport per garantir la sostenibilitat de programes d'igualtat de gènere i drets civils:
- Impuls de polítiques d'igualtat i drets civils
- Foment de l'emprenedoria i l'ocupació de les dones
- Abordatge integral de la violència masclista
- Creació i manteniment de centres d'informació i de recursos per a dones.

Suport per garantir la sostenibilitat de programes de joventut:
- Foment de l'emprenedoria, l'ocupabilitat i l'emancipació
- Actuacions d'informació i de dinamització als centres d'educació secundària

Suport per garantir la sostenibilitat de programes d'acció comunitària i participació ciutadana:
- Actuacions en matèria de diversitat i acció comunitària
- Assessorament jurídic per a la població immigrada
- Foment de polítiques de participació ciutadana
- Enfortiment del teixit associatiu.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania

Tel.: 934 049 003  
gs.igualtatc@diba.cat

80.000,00 €

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
Es podrà requerir documentació complementària a la memòria 
de la sol·licitud en cas que es consideri necessari per poder 
valorar els projectes de manera adequada.

L'ens local només podrà presentar una sola sol·licitud, a la qual 
hi podrà adjuntar fins a un màxim de 4 memòries de projectes. 
Els projectes no han de pertànyer necessàriament a àmbits 
diferents.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de 
fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències 
d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

70● Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis d'acord amb l'ordre 
següent: menys de 5.000 habitants; entre 5.000 i 20.000 habitants; entre 20.001 i 50.000 
habitants i més de 50.000 habitants

15● Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i 
claredat expositiva

10● Grau de transversalitat

5● Treball en xarxa



Acció comunitària, participació, igualtat i joventu t
Àrea d'Atenció a les Persones

Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a: 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-002.pdf
L'ens local haurà de presentar una memòria per cada projecte 
justificat

- Els consells comarcals estaran exempts de l'obligació de 
cofinançament.
- Les comunitats de municipis, els consorcis locals, les entitats 
municipals descentralitzades i les mancomunitats han de tenir 
la delegació municipal expressa de la gestió.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes; Llei 12/2007, d'11 doctubre, de serveis socials de Catalunya; Llei orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, 
de dret de les dones a eradicar la violència masclista.

●

●

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5088

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s en el termini màxim de 3 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 5 dies hàbils .

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 5 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Animals de companyia
Àrea d'Atenció a les Persones

Animals de companyia (gossos i gats)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Les actuacions objecte de suport són:
- Realització de campanyes: cens, identificació, esterilització i adopció
- Establiment i manteniment de colònies de gats en l'àmbit urbà: actuacions clíniques i alimentació
- Per a titulars de centres d'atenció d'animals: despeses clíniques, microxips, pinso i campanyes 
d'identificació, d'adopció i d'esterilització
- Atenció als animals abandonats a la via pública.
L'objectiu del recurs és ajudar els ens locals a complir les competències assignades per la normativa 
de protecció dels animals.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

1.000,00 €

Dades tècniques C1-023, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-023.doc

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 50%
El cofinançament no serà d'aplicació per als municipis de fins a 
1.000 habitants ni per a ajuts d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Dades tècniques C4-005, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-005.pdf

- Els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, 
consells comarcals i mancomunitats només són destinataris si 
gestionen centre d'animals de companyia.
- Només cal que adjuntin formulari de dades tècniques 
complementari a la sol·licitud, els ens locals que gestionen 
centre d'animals de companyia. 
- L'import màxim de l'ajut és aplicable per als municipis de 

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

10● Existència d'un centre d'acollida d'animals de companyia amb recursos propis

60● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

30● Nombre de municipis a més del que és titular del centre al qual es dóna cobertura



Animals de companyia
Àrea d'Atenció a les Persones

Animals de companyia (gossos i gats)

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

menys de 20.000 habitants que no gestionen centre d'animals 
de companyia. 
- Les actuacions no són susceptibles de ser justificades 
parcialment.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2008 que aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals.

●

●5021

Codi recurs:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Atenció a les persones grans
Àrea d'Atenció a les Persones

Els serveis socials més a prop

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

"Els serveis socials més a prop" és un programa de visites domiciliàries preventives a les persones 
més grans de 80 anys no usuàries de cap servei social, per tal que puguin viure en el seu entorn amb 
el grau d'autonomia més elevat possible. 
La finalitat del recurs és detectar situacions de risc o de vulnerabilitat, informar de l'oferta de 
prestacions, de serveis i d'entitats socials de la població i afavorir la planificació de noves polítiques 
socials coneixent la realitat de les persones grans. El programa de visites comprèn una valoració 
multidimensional de les necessitats de la persona, feta per professionals d'acció social, que inclou 
una recomanació final del seguiment requerit per cada persona.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, con sorcis locals i agències
Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Tel.: 934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Compromisos de qualitat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 10%
Presentació del certificat d'intervenció acreditant la 
disponibilitat de crèdit. Aquells ens adherits amb menys de 
1.001 habitants o aquells en què el cost total de visites més les 
entrevistes efectuades no superi els 2.000 euros seran 
exempts d'efectuar-ne el pagament. La Diputació de Barcelona 
n'assumirà la seva part.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

- La participació es regula a través del Protocol d'adhesió al 
programa "Els serveis socials més a prop", que entrarà en vigor 
l'1 de març de 2015 i que es podrà trobar a: 
http://www.diba.cat/benestar, a partir de l'1 de desembre de 
2014.
- Cofinançament fins a un màxim del 10% del cost per enquesta 
realitzada.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

●

●

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5060

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Cofinançament per part de l'ens local superior a l'obligatori

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Atenció a les persones grans
Àrea d'Atenció a les Persones

Prevenció, detecció i intervenció dels maltractamen ts de les 
persones grans

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Les persones grans, i en concret, les persones d'edat avançada, poden patir situacions de fragilitat 
que afavoreixin la major vulnerabilitat a patir maltractaments.
Amb l'objectiu d'actuar en la millora de la prevenció, detecció i intervenció de maltractaments a les 
persones grans, oferim acompanyament tècnic i eines per orientar les actuacions dels tècnics 
municipals. 
La "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans", elaborada amb la col·laboració 
d'un grup de professionals municipals, és una de les eines de treball que posem a disposició dels 
professionals de serveis socials a fi d'orientar-los en les seves actuacions per fer front als 
maltractaments.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, con sorcis locals i agències
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Tel.: 934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Compromisos de qualitat

Per tal de garantir l'eficàcia del suport tècnic, els professionals 
dels ens locals hauran d'haver assolit la formació bàsica en 
aquesta matèria a través del Curs "Prevenció, detecció i 
intervenció de maltractaments a les persones grans" o 
d'activitats formatives amb continguts similars.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de 
desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència.

●

●

Altres condicions: 

5158

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors, promovent la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Atenció a les persones grans
Àrea d'Atenció a les Persones

Programes per a les persones grans

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic amb l'objectiu de millorar i reforçar la capacitat d'organització i de gestió dels ens locals 
en l'àmbit de les persones grans. 
S'ofereix: 
- Acompanyament tècnic en actuacions de planificació en l'àmbit de les persones grans 
- Suport a la qualitat dels casals i dels equipaments socioculturals de persones grans (indicadors de 
qualitat, revisió de reglaments interns i plans funcionals)
- Suport a processos de participació de les persones grans (plataformes de participació i organització 
d'associacions locals, voluntariat sènior)

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, con sorcis locals i agències
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Tel.: 934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-003, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-003.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, de 11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de 
desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5161

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Atenció domiciliària, dependència i suport a person es 
cuidadores

Àrea d'Atenció a les Persones

Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Els GSAM són un espai de relació, de suport psicològic i d'intercanvi d'experiències i ajuda mútua 
entre persones cuidadores no professionals. Es pretén evitar la sobrecàrrega emocional i física de la 
cura, conèixer altres persones cuidadores, evitar la soledat i disminuir l'estrès per millorar així la 
qualitat de vida de les persones en situació de dependència.
El grup s'adreça a les persones cuidadores no professionals de persones en situació de 
dependència, independentment de si estan o no valorades per la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 
2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 
(LAPAD). 
Es disposa de l'ajut d'un psicòleg i té una durada de 10 sessions d'una hora i mitja.

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

20/01/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Tel.: 934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Compromisos de qualitat

Caldrà el compromís exprés de l'ens per tal de constituir un 
grup de més de 10 persones.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, de 11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de 
desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència.

●

●

Altres condicions: 

5101

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Atenció domiciliària, dependència i suport a person es 
cuidadores

Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes en l'àmbit de la dependència

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic amb la finalitat de millorar les polítiques municipals i de reforçar la capacitat 
d'organització i de gestió dels ens locals en l'àmbit de l'autonomia personal i l'atenció a la 
dependència.
Actuacions principals que inclou:
- Acompanyament tècnic en actuacions de planificació en l'àmbit de l'autonomia personal i l'atenció a 
la dependència
- Suport en l'àmbit de les persones amb discapacitat (projectes, sensibilització, participació, 
informació i orientació)
- Suport en l'àmbit de les persones amb trastorn mental (projectes, sensibilització, participació, 
informació i orientació)
L'atenció a la dependència a Catalunya forma part del Sistema català de serveis socials.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, con sorcis locals i agències
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Tel.: 934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-004, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-004.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5173

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

● Facilitació del contacte amb les entitats, els tècnics municipals i els responsables de 
centres i serveis per a la realització d'entrevistes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Atenció domiciliària, dependència i suport a person es 
cuidadores

Àrea d'Atenció a les Persones

Serveis d'atenció domiciliària

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

S'ofereix suport tècnic a l'atenció domiciliària dels ens locals, competència obligatòria per als 
municipis de més de 20.000 habitants, amb l'objectiu de millorar la capacitat organitzativa, de 
planificació i de gestió. 
Les actuacions que es desenvolupen són:
- Suport a la qualitat del servei d'atenció domiciliària (SAD): protocols, quadres de comandament 
integral, gestió per processos, millora de la prestació, satisfacció d'usuaris
- Suport en els instruments que regulen la prestació dels serveis d'atenció domiciliària (ordenances, 
reglaments, plecs de contractació)
- Suport a la implementació del model de copagament del SAD.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, con sorcis locals i agències
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Tel.: 934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-005, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-005.doc
Protocol de dades estadístiques de SAD.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, de 11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de 
desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5194

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Consum
Àrea d'Atenció a les Persones

Campanyes d'inspecció de consum de caràcter informa tiu en 
establiments comercials

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Realització de campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu a establiments situats en 
mercats municipals, sedentaris o no sedentaris, i en zones comercials determinades, de municipis 
adherits a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona. La finalitat de les campanyes és 
verificar el compliment de la normativa relacionada amb la defensa dels drets de les persones 
consumidores.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum

Tel.: 934 022 130
s.suportpolc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-024.doc

Els ens locals que sol·licitin el recurs han d'estar adherits a la 
Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Reial 
Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la 
defensa dels consumidors i usuaris; Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de 
defensa dels consumidors i dels usuaris; Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la 
protecció de consumidors i usuaris.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5034

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

● Nombre habitants destinataris

El 80% d'informes seran lliurats a l'ens local en un  termini màxim d' 1 mes des de la finalització 
de la campanya i mai en més d'1 mes i mig.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat d'1 mes i mig, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Consum
Àrea d'Atenció a les Persones

Exposició: "Consum. Com som?"

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Exposició itinerant interactiva que té com a objectiu la sensibilització ciutadana per tal de fomentar un 
consum responsable, informant sobre els drets dels consumidors, el paper de les administracions i 
l'etiquetatge dels productes.

Ajuntaments, mancomunitats, entitats municipals des centralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum

Tel.: 934 022 130
s.suportpolc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Els ens locals que sol·licitin el recurs han d'estar adherits a la 
Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Reial 
Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la 
defensa dels consumidors i usuaris; Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de 
defensa dels consumidors i dels usuaris ; Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la 
protecció de consumidors i usuaris.

●

●

Altres condicions: 

5081

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

● Utilització de l'exposició per a activitat associada

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó de recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 22 dies hàbils de s de la seva resolució i mai en més de 35 
dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Consum
Àrea d'Atenció a les Persones

Serveis municipals de consum

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Fomentar l'atenció als ciutadans en matèria de consum des dels municipis donant suport a la creació 
i al funcionament dels serveis municipals de consum dels ens locals de la demarcació de Barcelona 
amb conveni d'adhesió a la Xarxa Local de Consum o que el sol·licitin en el moment de la petició.

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum

Tel.: 934 022 130
s.suportpolc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Dades tècniques C4-006, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-006.pdf

Els ens locals que sol·licitin el recurs han d'estar adherits a la 
Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Reial 

●

●

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5196

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

35● Estructura de servei públic de consum, de nova creació, al consell comarcal i/o 
existència de l'ambit de consum al cartipàs

40● Nombre d'habitants eventuals usuaris del servei

25● Grau de participació d'electes i de personal tècnic de l'ens local en les activitats 
programades per la Xarxa Local de Consum

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Consum
Àrea d'Atenció a les Persones

Serveis municipals de consum

Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la 
defensa dels consumidors i usuaris; Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de 
defensa dels consumidors i dels usuaris; Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la 
protecció de consumidors i usuaris.



Igualtat i drets civils
Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes d'igualtat i drets civils

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'elaboració i la implementació d'instruments metodològics que permetin als ens locals 
planificar i desenvolupar polítiques d'igualtat i de drets civils. Inclou, amb caràcter preferent:
- Diagnosis de gènere 
- Plans locals d'igualtat de gènere
- Plans interns d'igualtat
- Avaluació de plans d'igualtat
- Programes d'actuació municipal amb perspectiva de gènere
- Protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit local
- Incorporació de la perspectiva de gènere en els pressupostos locals.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina de Polítiques 
d'Igualtat i Drets Civils

Tel.: 934 049 095
o.igualtatdcivils@diba.cat

Compromisos de qualitat

Documents de planificació anteriors de l'ens, si escau. Per a la 
realització d'avaluacions de plans anteriors, cal que l'ens 
disposi i faciliti els indicadors de seguiment i/o dades que 
permetin desenvolupar l'actuació.

Es pot sol·licitar un únic projecte per aquest recurs.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5169

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Qualitat tècnica i claredat expositiva del projecte, en termes de concepció, planificació i 
execució

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Necessitat i sostenibilitat de l'actuació, tenint en compte la trajectòria de l'ens i/o els 
documents de planificació anteriors

● Grau de desenvollupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Anàlisi de sol·licituds fetes en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 85% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Igualtat i drets civils
Àrea d'Atenció a les Persones

Suport als centres d'informació i recursos per a do nes

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Activitats per a la dinamització dels centres d'informació i recursos per a dones, perquè puguin donar 
resposta a les demandes i necessitats de les dones, potenciar la seva participació amb la comunitat i 
sensibilitzar la ciutadania envers les relacions igualitàries.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina de Polítiques 
d'Igualtat i Drets Civils

Tel.: 934 049 095
o.igualtatdcivils@diba.cat

Compromisos de qualitat

Es pot sol·licitar un únic projecte per aquest recurs.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5204

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Qualitat tècnica i qualitat expositiva del projecte, en termes de concepció, planificació i 
execució

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Necessitat i sostenibilitat de l'actuació

● Anàlisi de les sol·licituds fetes en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

El 85% de recursos materials seran lliurats en un te rmini màxim de 6 mesos des de la resolució 
i mai en més de 9 mesos.

Mesura correctora: En el cas de no cumplir amb el valor de compromís fixat de 9 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.



Igualtat i drets civils
Àrea d'Atenció a les Persones

Suport en l'abordatge integral de la violència masc lista

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport al  desenvolupament d'eines, metodologies i programes que permetin als ens locals millorar la 
resposta envers la violència masclista i acomplir el que estableix la normativa vigent. Inclou, amb 
caràcter preferent:
- Suport a l'elaboració i l'actualització de protocols locals d'actuació
- Suport per millorar el funcionament dels circuits d'actuació i el treball en xarxa
- Programes de prevenció i de sensibilització

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina de Polítiques 
d'Igualtat i Drets Civils

Tel.: 934 049 095
o.igualtatdcivils@diba.cat

Compromisos de qualitat

Documents de planificació anteriors de l'ens, si escau.

Es pot sol·licitar un únic projecte per aquest recurs.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a eradicar la violència masclista; 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5205

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Qualitat tècnica i claredat expositiva del projecte, en termes de concepció, planificació, 
execució

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Grau de continuitat i estabilitat de l'actuació

● Anàlisi de les sol·licituds fetes en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 85% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistint amb una puntuació igual o superi or a 8 punts sobre 10 i mai menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

Constitució de taules de coordinació per a l'atenci ó de 
necessitats bàsiques

Termini de sol·licitud: 

Assessorament consistent en acompanyament a l'equip tècnic municipal per a l'organització i la 
dinamització de xarxes formades per agents socials del territori que treballen en l'atenció a les 
necessitats bàsiques (alimentació, allotjament, higiene, vestit) amb l'objectiu d'oferir eines per a la 
coordinació dels serveis que treballen en la cobertura de necessitats bàsiques i optimitzar els 
recursos disponibles en els ens locals per tal de crear les condicions bàsiques per avançar en l'acció 
comunitària. Pot anar dirigit tant a la creació de noves xarxes com a la revisió i millora de xarxes ja 
existents.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

●

●5041

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l'hab itatge

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

El recurs s'ofereix de forma conjunta amb la Gerència de  Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, 
Oficina de Promoció i Gestió d'Habitatge, de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Elaboració d'informes adreçats a oferir una primera aproximació respecte a la relació entre 
vulnerabilitat social i necessitats en matèria d'habitatge en un territori concret. 
L'objectiu és establir una base mínima per facilitar la presa de decisions en el plantejament 
d'estratègies i d'actuacions d'intervenció. 
S'elaboren a partir d'una doble perspectiva: 
- Quantitativa, duta a terme a partir de l'estudi tant de fonts secundàries com de registres municipals 
- Qualitativa, a partir d'entrevistes i de grups de discussió amb agents del territori.
Es treballa fonamentalment a partir de l'explotació i de la posada en ordre d'aquella informació del 
mateix municipi.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

- Caldrà que l'ens manifestí el compromís exprés per mobilitzar 
els tècnics municipals / agents socials del territori per a portar a 
terme els grups de discussió i tallers participatius.
- Caldrà cedir les dades necessàries.
- Tot i ser un recurs compartit entre l'Àrea d'Atenció a les 
Persones i l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, les sol.licituds 
s'adreçaran únicament al Servei d'Acció Social en qualitat 
d'unitat prestadora.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge.

●

●

Altres condicions: 

5048

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Absència d'actualització d'instruments específics de coneixement en aquest àmbit

● Compromís d'implicació, lilderatge i continuïtat de l'actuació

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

Gestió de prestacions econòmiques de caràcter socia l

Termini de sol·licitud: 

S'ofereix suport als municipis que han de definir els criteris i els processos d'atorgament de 
prestacions econòmiques de caràcter social, amb l'objectiu d'arribar a una cobertura més elevada de 
les necessitats de la ciutadania i alhora assegurar el bon ús i la finalitat d'aquests ajuts. 
Es concreta en la redacció del reglament municipal o de les bases reguladores de les prestacions 
econòmiques de caràcter social, l'acompanyament en la millora dels processos d'atorgament i la 
implementació d'eines de suport a la gestió de les prestacions.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, con sorcis locals i agències
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 13/2006, de 27 de 
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic; Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es 
determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions de caràcter econòmic del 
dret subjeciu.

●

●5095

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

Plans d'inclusió social

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'elaboració i a la millora dels plans d'inclusió social i al desenvolupament del treball en xarxa 
entre el conjunt d'actors que intervenen al territori. L'objectiu és promoure els plans locals d'inclusió 
social com a eina bàsica que articula el conjunt d'actuacions per a la inclusió social i la lluita contra la 
pobresa, en el marc d'una estratègia global de ciutat.
Les actuacions principals que s'inclouen són:
- Diagnosi d'inclusió i d'exclusió social
- Disseny de les línies d'actuació del pla local d'inclusió social
- Suport a la creació de xarxes d'agents locals per a la inclusió social
- Espais de millora contínua dels plans locals d'inclusió social.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-009, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-009.doc

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5146

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi de documents de planificació existents al municipi i valoració de la necessitat 
d'actualització o de nova redacció

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes i serveis d'alimentació d'urgència

Termini de sol·licitud: 

Acompanyament i assistència en la revisió i la millora de la gestió de projectes i serveis d'atenció a 
necessitats alimentàries.
Poden ser serveis de distribució d'aliments no preparats, com és el cas de bancs d'aliments, 
supermercats socials, repartiment de lots a domicili; d'aliments preparats com, per exemple, 
menjadors socials, restaurants socials, menjar per emportar, àpats en altres establiments socials i 
també altres projectes relacionats com és el cas d'horts socials, cuines comunitàries i altres projectes 
innovadors i de treball comunitari.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

●

●5174

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes i serveis d'allotjament d'urgència i d'in clusió social

Termini de sol·licitud: 

Assessorament en l'acompanyament i assistència en el desenvolupament de projectes i de serveis 
d'acolliment d'urgència, que tenen com a objecte suplir temporalment la llar familiar en casos puntuals 
i d'urgència, de serveis de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social 
que no disposen de condicions sociofamiliars i d'atenció per romandre al seu habitatge i d'habitatges 
d'inclusió per a persones i famílies amb manca de recursos econòmics que es troben en situació de 
risc d'exclusió social.
L'objectiu del recurs és la lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social, millorant l'eficiència i 
l'eficàcia en la resposta a les necessitats.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

●

●5175

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lilderatge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Infància i adolescència en risc i atenció a les 
drogodependències

Àrea d'Atenció a les Persones

Exposició per a la prevenció del consum de drogues:  
"Controles?"

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Exposició itinerant sobre la prevenció de les drogodependències adreçada a adolescents d'entre 12 i 
15 anys, joves a partir de 16 anys, pares i mares, professionals i adults que desitgin informar-se dels 
principals factors de protecció davant del consum de drogues. L'exposició s'acompanya d'una 
proposta de material, d'activitats i de serveis educatius complementaris: visites guiades per a grups, 
tallers de formació per a alumnes, sessions de formació per al professorat, sessions formatives per a 
pares i mares i una pàgina web.
L'exposició s'instal·larà l'any següent de la convocatòria.

Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants,  consells comarcals, mancomunitats, 
consorcis locals i agències

Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Tel.: 934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-006, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-006.doc

Existència de Centre d'Educació Secundària en el municipi.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 14/2010, de 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència; Llei 20/1985, de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència,

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5080

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriorsn per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Infància i adolescència en risc i atenció a les 
drogodependències

Àrea d'Atenció a les Persones

Planificació i projectes locals de prevenció de con sum de 
drogues

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Assessorament tècnic per a l'elaboració i millora de plans locals de prevenció del consum problemàtic 
de drogues des d'una vessant transversal, comunitària i cooperativa. També s'ofereix suport a 
l'elaboració de protocols de detecció i actuació en casos de consum de drogues en menors d'edat 
mitjançant metodologies participatives; programes alternatius a la sanció administrativa per consum o 
tinença de drogues il·legals en menors d'edat així com la capacitació tècnica i actualització en matèria 
de prevenció del consum problemàtic de drogues i del risc social als professionals municipals.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, con sorcis locals i agències
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Tel.: 934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-008, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-008.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 14/2010, de 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència; Llei 20/1985, de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5141

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Infància i adolescència en risc i atenció a les 
drogodependències

Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes per a infants i adolescents en situació d e risc

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic amb la finalitat de desenvolupar i millorar dispositius i eines per a la detecció, el 
diagnòstic i la intervenció en situacions de risc de la infància i de l'adolescència i les seves famílies.
Els tipus d'actuacions que inclou són:
- Suport tècnic a l'organització i millora dels serveis socials d'atenció de la infància i de l'adolescència 
en situació de risc
- Suport tècnics a serveis d'intervenció socioeducativa.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, con sorcis locals i agències
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Tel.: 934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-007, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-007.doc

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència; Llei 14/2003, de 4 de juliol, de 
recolzament a les famílies a Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5176

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Infància i adolescència en risc i atenció a les 
drogodependències

Àrea d'Atenció a les Persones

Taules, xarxes locals i protocols d'infància i d'ad olescència 
en situació de risc

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic amb l'objectiu de millorar la intervenció i la coordinació entre els professionals que 
treballen en l'àmbit de la infància i/o l'adolescència en risc.
S'ofereix suport a:
- L'anàlisi de les necessitats per a la clarificació d'espais de treball en xarxa i la concreció d'objectius i 
funcions
- L'elaboració de documents de referència per al treball en xarxa
- La formalització institucional de la xarxa/taula.

Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants,  consells comarcals, mancomunitats, 
consorcis locals i agències

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

Tel.: 934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials ; Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència; Llei 14/2003, de 4 de juliol, de 
recolzament a les famílies a Catalunya; Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i 
les taules territorials i locals d'infància.

●

●5210

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



PENSA-Jove
Àrea d'Atenció a les Persones

PENSA-Jove als instituts (tallers)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Tallers als instituts adreçats als grups classe o a grups de delegats amb l'objectiu d'afavorir 
l'autonomia, l'emancipació i l'esperit emprenedor dels joves. Es duran a terme tallers per a la difusió 
de l'esperit emprenedor entès com a actitud vital.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel.: 934 022 556
o.plaj@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-022, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-022.doc

Una per ens local.

Compliment de l'enquesta de satisfacció tramesa per l'Ofina del 
Pla Jove una vegada finalitzats els tallers al municipi.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de juventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 
29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Documentació per a la justificació: 

5135

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants (en actuacions mancomunades i supramunicipals, es valorarà la 
suma d'habitants dels municipis que l'avalen)

● Implicació municipal en les polítiques de joventut

● Existència d'instituts al municipi, nombre de centres educatius on es fan actualitzacions 
descentralitzades

● Qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, innovació, planificació, execució i 
claredat expositiva

Millorar la simplicitat administrativa del procés d e tramitació de sol·licituds, assolint que el 80% 
dels ens locals valorin l'agilitat del procés amb u na puntuació igual o superior a 7 punts sobre 
10 i mai menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



PENSA-Jove
Àrea d'Atenció a les Persones

PENSA-Jove, suport tècnic específic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Assessorament i suport als ens locals per a l'elaboració o l'avaluació de plans locals de joventut i per 
a l'estructuració de plans i projectes orientats a afavorir l'esperit emprenedor, l'autonomia i 
l'emancipació de les persones joves.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel.: 934 022 556
o.plaj@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-021, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-021.doc

Una per ens local.

L'ens destinatari haurà de lliurar un informe a l'OPJ, en un 
termini d'un mes des de la recepció del document elaborat a 
través d'aquest ajut, de conformitat amb el treball rebut o 
indicant, si escau, la causa de la no conformitat.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de juventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 
29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Documentació per a la justificació: 

5136

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants (en actuacions mancomunades i supramunicipals, es valorarà la 
suma d'habitants dels municipis que l'avalen).

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i d'avaluació

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, innovació, planificació, execució i 
claredat expositiva

Millorar la simplicitat administrativa del procés d e tramitació de sol·licituds, assolint que el 80% 
dels ens locals valorin l'agilitat del procés amb u na puntuació igual o superior a 7 punts sobre 
10 i mai menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Control d'establiments de tatuatge i pírcing

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Realització d'inspeccions higienicosanitàries dels establiments de tatuatge, pírcing o 
micropigmentació. Amb posterioritat a la inspecció, el Servei de Salut Pública elaborarà un informe 
tècnic i el remetrà a l'ajuntament.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats de 
les activitats de tatuatge i pírcing.

Ajuntaments
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-025, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-025.doc

Una per ajuntament.

Els ajuntaments que van sol·licitar aquest recurs en el marc del 
Catàleg de serveis 2013 o 2014 no cal que el tornin a presentar 
la sol·licitud ja que és vàlida per a l'anualitat 2015.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya;  Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya; Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es 
regulen les pràctiques de tatuatge, micro-pigmentació i pírcing, així com els requisits higiènics i 
sanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5044

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Atenció prioritària per a municipis de fins a 200.000 habitants

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 100% d'informes seran lliurats en un termini màxi m de 15 dies hàbils des de la finalització de 
l'activitat en municipis amb menys de 5 establiment s inspeccionats, i en un termini màxim d'1 
mes en municipis amb 5 o més establiments inspeccio nats.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en els valors de compromís fixat de 15 dies hàbils i 
d'1 mes, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils 
per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Control sanitari de l'aigua de consum humà

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Realització, d'acord amb la normativa vigent, de:
- Anàlisis de les mostres d'aigua de consum humà, assessorament i lliurament dels informes que es 
derivin dels resultats analítics obtinguts
- Elaboració i actualització dels protocols d'autocontrol i de gestió del servei de subministrament 
d'aigua de consum humà.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats de 
l'aigua de consum humà.

Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

Compromisos de qualitat

Escrit de l'ajuntament indicant si el servei d'abastament 
d'aigües es gestiona directament o a través d'empresa (nom). 
La primera vegada que es sol·licita el recurs, o quan hi ha 
modificacions a la xarxa, descriure el servei de 
subministrament i la xarxa.

1

- Especificitats dels destinataris:
Municipis de fins a 5.000 habitants que gestionin directament el 
seu servei de subministrament d'aigua.
Municipis de fins a 1.000 habitants que gestionin el seu servei 
de subministrament d'aigua a través d'empresa (no inclou 
Protocol d'autocontrol i gestió).
- L'ens beneficiari ha de designar una persona de referència.
- Els ajuntaments que van sol·licitar aquest recurs en el marc 
del Catàleg de serveis 2013 o 2014 no cal que tornin a fer la 
sol·licitud ja que aquesta serà vàlida per l'anualitat 2015.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5045

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 100% de butlletins analítics seran lliurats en un  termini màxim de 5 dies hàbils des de la seva 
resolució

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 5 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Control sanitari de piscines d'ús públic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Realització de la inspecció higienicosanitària de piscines d'ús públic (piscines de poliesportius, cases 
de colònies, cases de turisme rural, urbanitzacions, càmpings, hotels, etc.). Amb posterioritat a la 
visita, el Servei de Salut Pública elaborarà un informe tècnic i el remetrà a l'ajuntament.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats de 
les piscines d'ús públic.

Ajuntaments
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-026, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-026.doc

Una per ajuntament.

Els ajuntaments que van sol·licitar aquest recurs en el marc del 
Catàleg de servsis 2013 o 2014  no cal que la  tornin a 
presentar ja que és vàlida per a l'anualitat 2015.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya; Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 
s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic; Reial Decret 742/2013, de 
27 de setembre,pel qual s'estableixen els criteris tècnico-sanitaris de les picines.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5046

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Atenció prioritària per a municipis de fins a 200.000 habitants

● Priorització de les piscines de titularitat municipal

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 100% dels informes seran lliurats a en un termini  màxim d'1 mes des de la finalització de 
l'activitat en municipis amb menys de 5 piscines in speccionades, i en un termini màxim de 3 
mesos en municipis amb 5 o més piscines inspecciona des.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat d'1 i 3 mesos, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Exposicions de promoció de la salut

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Exposicions itinerants que tenen com a objectiu el foment d'estils de vida saludables. Són les 
següents:
- "Menja bé, tu hi guanyes!"
- "Treu-li suc a la sexualitat" 
- "Cuida't les dents" 
- "Què pinta la sida" 
- "El tabac al descobert".

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, ent itats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-027.doc

- Es poden sol·licitar les exposicions per al 2015.
- La durada de la cessió de les exposicions és de dues 
setmanes, podent-se gestionar excepcions segons disponibilitat.
- Abans de tramitar la sol·licitud cal que us poseu en contacte 
amb la Unitat de Promoció de la Salut per tal de concretar les 
dates disponibles.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5083

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 100% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per 
correu electrònic en un termini màxim de 22 dies hà bils des de la recepció de la sol·licitud.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 22 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Millora de les condicions de seguretat i salubritat  a les 
platges

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport per garantir el servei de salvament i socorrisme, per al lloguer i el manteniment del material 
sanitari i de les infraestructures de vigilància, salvament i socorrisme, i per a campanyes d'educació i 
informació relacionades amb la protecció i la promoció de la salut.

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

Dades tècniques C1-028, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-028.doc

Una per ajuntament.

Per municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a 
municipis de més de 10.000 habitants: 50%. El cofinançament 
no serà d'aplicació  per als municipis de fins a 1.000 habitants 
ni per a ajuts d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Dades tècniques C4-007, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-007.doc

Especificitats destinataris: municipis amb costa.
L'ens beneficiari es compromet a què les característiques 
tècniques i de senyalització dels llocs de socors de lloguer 
s'ajustin a les fixades pel Servei de Salut Pública i a difondre 
els materials de la campanya de platges en el seu municipi.
Les actuacions no són susceptibles de ser justificades 
parcialment.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

60● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

10● Nombre d'habitants de l'ens

30● Nombre de metres de platja vigilada segons dades de l'any anterior



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Millora de les condicions de seguretat i salubritat  a les 
platges

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya; Llei 22/1988 de costes; Llei 13/2002 de 
turisme de Catalunya; Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en 
llocs de bany; Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics i 
sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi; Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual 
s'estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

●

●5121

Codi recurs:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Mitjançant el recurs es dóna suport per a:
- Adquisició i manteniment o lloguer de desfibril·ladors automàtics o semiautomàtics (DEA), en el 
marc de la normativa de regulació dels plans d'autoprotecció (PAU)
- Activitats de formació en suport vital bàsic
- Campanyes de comunicació i sensibilització.
L'objectiu del recurs és incrementar les possibilitats de supervivència de les persones que pateixen 
una aturada cardíaca mitjançant el foment de la cultura de l'autoprotecció i la formació de la població 
en suport vital bàsic i en l'ús correcte dels desfibril·ladors.

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

Pla o plans d'autoprotecció. És imprescindible que en el pla 
s'indiqui la necessitat d'instal·lar DEAs.

Per a municipis de més de 10.000 habitants: 50%. El 
cofinançament no serà d'aplicació per als municipis de fins a 
10.000 habitants ni per ajuts d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

- Serà requisit imprescindible tenir el Pla d'autoprotecció (PAU) 
elaborat, i que en aquest s'indiqui la necessitat d'instal·lar DEAs.
- En fer la sol·licitud, si s'adjunta un PAU (o el seu equivalent 
en els municipis petits: PEM -Pla d'Emergència Municipal) 
validat pel Departament d'Interior de la Generalitat de 
Catalunya, tant la concessió com el pagament estaran garantits 
(sempre que després es presentin els justificants 
corresponents).
- En fer la sol·licitud, si s'adjunta un PAU o PEM amb la 
sol·licitud registrada de validació pel Departament d'Interior de 
la Generalitat de Catalunya, es concedirà l'ajut, però es 
condicionarà el seu pagament a la presentació, en el moment 

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

70● Nombre de desfibril·ladors indicats com a necessaris en els plans d'autoprotecció 
d'equipaments o activitats del municipi

30● Nombre d'habitants



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

del cobrament de la justificació, del PAU o PEM validat.
- En cap altre cas es farà concessió.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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

●

●5127

Codi recurs:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Promoció de la salut

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport per a activitats de promoció d'estils de vida saludables: alimentació i nutrició, tabac i alcohol, 
sexualitat i afectivitat, salut mental i benestar emocional, primers auxilis bàsics, educació postural i 
salut bucodental. 
Són objecte de suport les activitats d'educació per a a salut i les de sensibilització, així com la 
producció de material divulgatiu o educatiu.
L'objectiu del recurs és fomentar accions en l'àmbit local per promoure hàbits i estils de vida 
saludables.

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

Dades tècniques C1-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-029.doc

Una per ajuntament.

Per a municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a 
municipis de més de 10.000 habitants: 50%. El cofinançament 
no serà d'aplicació  per als municipis de fins a 1.000 habitants 
ni per a ajuts d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Dades tècniques C4-008, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-008.pdf
Un exemplar dels materials editats.

- Les actuacions no són susceptibles de ser justificades 
parcialment.
- L'import mínim de l'ajut serà de 2.000 euros,  o la quantitat 
sol·licitada per l'ens local si és inferior.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

10● Existència d'estructura o de recursos propis de l'ens

60● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

20● Nombre d'habitants de l'ens

10● Participació en cursos de formació específics de la matèria per part dels tècnics de l'ens 
sol·licitant



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Promoció de la salut

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

●

●5180

Codi recurs:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Sanitat ambiental

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport al desenvolupament de projectes i activitats de sanitat ambiental, dins de l'àmbit competencial 
i amb referència al marc normatiu, com ara els següents:
- Control integral de plagues urbanes (desinsectació i desratització)
- Prevenció de la legionel·losi
- Prevenció de l'expansió del mosquit tigre
- Control integral d'aus urbanes.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats de 
factors ambientals.

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

Dades tècniques C1-030, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-030.doc

Una per ajuntament.

Per a municipis de1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a 
municipis de més de 10.000 habitants: 50%. El cofinançament 
no serà d'aplicació  per als municipis de fins a 1.000 habitants 
ni per a ajuts d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Dades tècniques C4-009, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-009.pdf

- Les actuacions no són susceptibles de ser justificades 
parcialment.
- L'import mínim de l'ajut serà de 2.000 euros,  o la quantitat 
sol·licitada per l'ens local si és inferior.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

10● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens

60● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

20● Nombre d'habitants de l'ens

10● Participació en cursos de formació específics de la matèria per part dels tècnics de l'ens 
sol·licitant



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Sanitat ambiental

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya; Decret 352/2004 de prevenció i control 
de legionel·losi;Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics i 
sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

●

●5190

Codi recurs:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Seguretat alimentària

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a:
- Vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris en els sectors del comerç minorista, la 
restauració i la producció d'àmbit local i del transport d'aliments dins del terme municipal, implantació i 
verificació dels sistemes d'autocontrol i de totes aquelles activitats l'objectiu de les quals sigui el 
control dels riscos relacionats amb els aliments i el foment de les pràctiques correctes en la seva 
manipulació
- Manteniment dels laboratoris municipals que portin a terme anàlisi d'aliments i d'aigües en el marc 
de les competències municipals.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats del 
consum d'aliments.

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

Dades tècniques C1-031, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-031.doc

Una per ajuntament.

Per a municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a 
municipis de més de 10.000 habitants: 50%. El cofinançament 
no serà d'aplicació  per als municipis de fins a 1.000 habitants 
ni per a ajuts d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Dades tècniques C4-010, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-010.doc

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Si les activitats es realitzen exclusivament amb personal propi, es pot 
justificar tot per capítol 1. Si  es contracten totalment a tercers, es podrà justificar un màxim del 30% 
per capítol 1. Si la realització és mixta, caldrà justificar en la mateixa proporció que aquesta es 
produeixi.
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

10● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens

60● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

20● Nombre d'habitants de l'ens

10● Participació en els cercles de comparació intermunicipal



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Seguretat alimentària

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

- Nómés són destinataris els ajuntaments que no sol·licitin 
suport material per aquest mateix concepte.
- L'import mínim de l'ajut serà de 2.000 euros  o la quantitat 
sol·licitada per l'ens local si és inferior.
- Les actuacions no són susceptibles de ser justificades 
parcialment.
- Malgrat la justificació de despeses sigui correcta, si l'activitat 
que l'ens local manifesta que ha realitzat en el formulari 
associat a la justificació té un grau de desviació respecte al que 
va manifestar que faria en formulari associat a la sol·licitud, 
s'aplicarà un factor de correcció a la baixa de la quantitat a 
percebre, segons el següent barem: Del 75% al 100% de 
l'activitat: 100% de l'ajut. Del 50% al 75% de l'activitat: 80% de 
l'ajut. Del 25% al 50% de l'activitat: 60% de l'ajut. Menys del 
25% de l'activitat: 40% de l'ajut.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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

●

●

Altres condicions: 

5191

Codi recurs:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Vigilància i control d'establiments alimentaris

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Control de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments alimentaris (comerç minorista i 
restauració) a càrrec de personal tècnic del Servei de Salut Pública, que es desplaça als municipis 
per fer-lo. 
Els sectors, així com el nombre d'establiments que s'han de visitar, s'acordaran amb l'ajuntament, 
segons l'avaluació de les actuacions efectuades en anys anteriors, la valoració dels riscos sanitaris i 
la disponibilitat del Servei de Salut Pública.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats del 
consum d'aliments.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.: 934 022 468
s.salutp@diba.cat

Compromisos de qualitat

Cal adjuntar el cens dels establiments minoristes d'alimentació 
i restauració del municipi, fent constar com a mínim: el nom de 
l'establiment, l'activitat principal i l'adreça.

Una per ajuntament.

- Només poden ser destinataris els ajuntaments que no 
sol·licitin ajut econòmic per aquest mateix concepte.
- Els ajuntaments que van sol·licitar aquest recurs en el marc 
del Catàleg de serveis 2013 o 2014 no cal que tornin a 
presentar la sol·licitud ja que és vàlida per a l'anualitat 2015.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5214

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Atenció prioritària per a municipis de fins a 15.000 habitants

● Proporcionalitat entre el nombre d'establiments del municipi i els controls que es duran a 
terme

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 100% d'informes seran lliurats en un termini màxi m d'1 mes des de la finalització de l'activitat 
en municipis amb menys de 20 establiments inspeccio nats i en un termini màxim de 3 mesos 
en municipis amb 20 o més establiments inspeccionat s

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat d'1 i 3 mesos, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Suport als serveis socials municipals
Àrea d'Atenció a les Persones

Acompanyament a la gestió per processos en els serv eis 
socials bàsics

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La gestió per processos en els serveis socials bàsics (SSB) se centra en la identificació i la descripció 
dels processos clau següents: primera acollida, diagnòstic, pla de treball, tractament i avaluació. Un 
cop dibuixat el mapa i descrits els processos clau, s'elabora el manual de procediments tècnics.
El recurs pretén incorporar la gestió per processos per tal de millorar l'eficàcia i l'eficiència, garantir 
l'equitat envers el ciutadà i afavorir l'adopció de criteris professionals compartits.
Es concreta en:
- Suport a la identificació i la definició dels processos i els diagrames de procés
- Suport al disseny i la implementació de procediments i instruments tècnics.

Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants,  consells comarcals, mancomunitats, 
consorcis locals i agències

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-010, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-010.doc

Una per ens local.

L'acceptació de sol·licituds per als ens locals amb una població 
inferior als 20.000 habitants estarà condicionada a l'avaluació 
de la complexitat de la seva organització i a la viabilitat 
d'implementar la gestió per processos.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5004

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels documents de planificació existents al municipi i valoració de la necessitat 
d'actualització o de nova redacció

● Realització prèvia de la diagnosi d'organització o disposar-ne d'una feta amb mitjans 
propis i actualitzada

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Suport als serveis socials municipals
Àrea d'Atenció a les Persones

Constitució dels consells municipals i dels consell s de 
participació en serveis socials

Termini de sol·licitud: 

Suport a la constitució dels consells municipals i de participació en serveis socials que són òrgans 
col·legiats de participació comunitària per a l'assessorament i consulta als municipis.
Inclou les actuacions següents:
- Presentació d'instruments per a la definició, constitució i gestió dels consells
- Orientació per a determinar el model de participació (anàlisi de l'entorn municipal, compromís i 
expectatives)
- Guia metodològica per a l'elaboració dels reglaments de constitució i de règim intern
- Assessorament per a elaborar el pla de gestió del consell
El recurs s'adreça a ens titulars d'una àrea bàsica de serveis socials. Per als municipis que no ho són 
sofereix suport a la creació del consell de participació.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 202/2009, de 22 
de desembre, dels Òrgans de participació i coordinació.

●

●5042

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

● Anàlisi dels documents de planificació existents als municipi i valoració de la necessitat 
d'actualització o de nova redacció

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Suport als serveis socials municipals
Àrea d'Atenció a les Persones

Finançament de l'àmbit de benestar social

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Tots els ajuntaments de menys de 300.000 habitants així com els consells comarcals i les 
agrupacions de municipis que conformen l'àrea bàsica de serveis socials de la demarcació de 
Barcelona tenen garantida una dotació econòmica per al finançament de la prestació dels serveis 
socials bàsics (competència obligatòria) i per al desenvolupament de programes socials. 
La distribució d'ajuts es concreta basant-se en trams de població on s'estableix una ràtio per habitant 
prenent com a referència les dades de població oficial. En els municipis es fixa una aportació mínima 
de 1.500 euros per municipi. En els consells comarcals i agrupacions de municipis (ABSS), el càlcul 
es fa d'acord amb la ràtio per habitant i un índex de dispersió territorial (Idescat, 2011). Ambdues 
línies preveuen mesures de correcció percentual i per tram.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats
Destinataris:

Recurs econòmic 
Fons de prestació

Unitat prestadora:
Servei Acció Social
Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Dades tècniques C4-003, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-003.pdf

- Els ens beneficiaris han d'acceptar el fons atorgat.
- Per ajuts econòmics destinats a programes no inclosos en la 
cartera de serveis socials bàsics caldrà adjuntar també 
memòria de realització (C4-002).
- Com a mínim el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera de 
SSB (SSBAS - serv. socials bàsics d'atenció social, SAD - serv. 
d'atenció domiciliària, serv. residencials estada limitada, serv. 
menjador social, serv. intervenció socioeducativa no residencial 
a infants i adolescents i prestacions econòmiques d'urgència 
social). El 50%, restant, es pot destinar a programes socials 
(vinculats a persones amb: drogodependències i altres 
addiccions; discapacitat; dependència; malaltia mental; a 
infància, adolescència en risc i les seves famílies; a inclusió 
social i arranjament d'habitatges). També a subvencionar 
entitats, tercer sector, que desenvolupin programes socials en 
el municipi.
- Poden ser destinataris ens supramunicipals amb delegació 
prèvia expressa dels ajuntaments.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals



Suport als serveis socials municipals
Àrea d'Atenció a les Persones

Finançament de l'àmbit de benestar social

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, de 11 d'octubre, de serveis socials; Llei 18/2003, de 4 de 
juliol, de recolzament a les famílies de Catalunya.

●

●5087

Codi recurs:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció 
satisfactòria a les consultes efectuades amb una pu ntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i 
mai menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, que computarà des de l'entra da en la Diputació, bé de l'acceptació, en 
cas de pagaments avançats, bé de la justificació, e n cas de pagaments contra justificació, 
considerant a aquests efectes la data en què la doc umentació es rebi per primera vegada en un 
registre de la Diputació; sempre que la documentaci ó es presenti correctament, es tracti d'ens 
que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorporat al 
pressupost els romanents de crèdit de l'exercici an terior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Suport als serveis socials municipals
Àrea d'Atenció a les Persones

Millora organitzativa dels serveis socials bàsics

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic a projectes de millora organitzativa dels serveis socials bàsics municipals. El seu 
objectiu és la gestió del canvi i l'acompanyament en el desenvolupament mitjançant la transferència 
de metodologies. 
Fases:
- Coneixement i avaluació de la situació dels serveis socials bàsics
- Valoració i priorització de les oportunitats de millora
- Definició i descripció de propostes de millora
- Acompanyament a la implementació de les propostes de millora
Les actuacions principals que es desenvolupen són: 
- Suport a l'elaboració de diagnosis i propostes de millora organitzativa dels serveis socials bàsics
- Suport a la implementació de propostes de millora organitzativa.

Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants,  consells comarcals, mancomunitats, 
consorcis locals i agències

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-011, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-011.doc

Una per ens local.

L'acceptació de sol·licituds d'ens locals amb població inferior 
als 20.000 habitants condicionada a l'avaluació de la 
complexitat de la seva organització i a la viabilitat de 
desenvolupar projectes de millora.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5125

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Anàlisi dels recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals

● Anàlisi dels documents de planificació existents al municipi i valoració de la necessitat 
d'actualització o de nova redacció

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Suport als serveis socials municipals
Àrea d'Atenció a les Persones

Supervisió d'equips dels serveis socials bàsics

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

La supervisió dels equips tècnics dels serveis socials inclou acompanyament, suport i millora en el 
desenvolupament de les tasques relacionades amb la seva pràctica professional, amb l'objectiu 
d'acompanyar i donar suport als professionals dels equips bàsics d'atenció primària municipals en el 
desenvolupament de les seves tasques, oferint un espai d'assessorament, intercanvi i reflexió.
En les sessions de supervisió, els equips locals reflexionen al voltant de possibles diagnòstics i 
estratègies d'intervenció i de relació amb les persones usuàries dels serveis socials.
Aquesta supervisió és duu a terme per un professional extern que dirigeix nou sessions de treball en 
grup al llarg d'un any.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències

Destinataris:

20/01/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel.: 934 022 471
s.accios@diba.cat

Compromisos de qualitat

Caldrà el compromís exprés de l'ens per tal de constituir un 
grup mínim de 8-10 professionals.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

●

●

Altres condicions: 

5198

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.
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