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Acompanyament a l'escolaritat
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Catàleg d'activitats de suport a la funció educativ a de les 
famílies

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Realització d'activitats de sensibilització ciutadana que tenen com a objectiu facilitar la prevenció del 
fracàs escolar i enfortir la participació educativa de les famílies. Les accions incloses en aquest 
catàleg (xerrades, tallers, teatre, cursos, etc.) estan pensades per complementar el treball que els 
ajuntaments fan amb les famílies en l'acompanyament a l'escolaritat, com ara:
- Orientació d'infants i de joves davant les transicions educatives
- Reflexió i debat sobre l'experiència de ser pares i mares
- Informació, orientació i formació sobre la funció educativa de les famílies.

Més informació de totes les activitats a: www.diba.cat/web/educacio

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:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-012, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-012.doc

Una per ens local, amb un màxim de 3 activitats del Catàleg de 
suport a la funció educativa de les famílies.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5035

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Nombre d'habitants de l'ens, de manera que s'afavoreixi els municipis a raó de la seva 
menor població

El 90% 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 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.



Acompanyament a l'escolaritat
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Eina Educ@entorn per a la gestió de l'oferta educat iva 
extraescolar

Termini de sol·licitud: 

Provisió d'accés a la plataforma digital Educ@entorn amb l'objectiu de facilitar l'ordenació, la gestió i 
la difusió de l'oferta de recursos de coneixement de l'entorn i del currículum local. L'eina permet  
incloure-hi tota l'oferta educativa local (activitats, visites guiades, materials educatius, etc.) i posar-la a 
disposició dels centres educatius i de les entitats del territori.  A més, des de cada entorn municipal es 
pot consultar la resta d'oferta municipal de la província. Aquest recurs inclou l'acompanyament en la 
identificació, l'ordenació i la programació de l'oferta educativa local, l'habilitació de la plataforma i la 
capacitació per a la utilització.

Ajuntaments, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Desenvolupament i 
manteniment de sistemes 
d'informació i gestió

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya.

●

●5054

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% 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 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.



Acompanyament a l'escolaritat
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Espais de debat educatiu

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Constitució i dinamització d'espais formals de reflexió i de debat amb l'objectiu d'impulsar la 
participació de les famílies en la comunitat educativa. 
Inclou l'assessorament i la dinamització pedagògica d'aquests espais, formats per grups de famílies i 
professionals, on es reflexiona i es debat per tal de consensuar criteris educatius i de potenciar 
accions al municipi, des d'un enfocament participatiu i d'implicació conjunta i coordinada.

Ajuntaments, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Existència d'estructura tècnica de l'ens amb disponibilitat per fer 
la coordinació i seguiment del projecte.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5062

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% 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 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.



Acompanyament a l'escolaritat
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Exposició: "Escoles d'altres mons"

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Exposició itinerant que té com a objectiu el foment de la sensibilització ciutadana vers el dret a 
l'educació i les desigualtats socials recull 50 fotografies del fotoperiodista Kim Manresa d'escoles, 
mestres i alumnes d'arreu del món. Inclou l'organització, el transport i el muntatge de l'exposició, la 
visita guiada al professorat i la inauguració i l'edició del fullet per a la difusió.

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:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5082

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Població

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Treball en xarxa en el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants

● Consideració positiva aquelles sol·licituds no ateses l'any anterior

El 90% 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 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.



Acompanyament a l'escolaritat
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Millora de l'èxit escolar i de la participació educ ativa

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a la implementació de programes i de projectes per a l'acompanyament a l'escolaritat i per a la 
millora dels rendiments educatius i acadèmics. S'hi podran acollir, entre altres activitats, la posada en 
marxa d'accions d'acollida i de reforç escolar dins i fora de l'horari lectiu, projectes d'orientació a 
l'alumnat, accions de suport a la funció educativa de les famílies i projectes de participació infantil i 
juvenil.

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'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
En cas de representar una xarxa de municipis, el model de 
declaració per a xarxes intermunicipals, descarregueu-lo a: 
http://www.diba.cat/documents/113226/2134538/modelXarxa.do
c/ecbbb364-5c62-4979-b3e3-14eaec705e24

Es podran sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens 
local entre tots els corresponents a la Gerència de Serveis 
d'Educació, excepte en el cas de ser ens gestor d'una xarxa 
intermunicipal en el qual es podrà presentar una sol·licitud més.

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

Els municipis menors de 5.000 habitants podran presentar 
sol·licitud només en el cas de ser ens gestors de xarxes 
intermunicipals.

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

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● Nombre d'habitants de l'ens, de manera que s'afavoreixi els municipis a raó de la seva 
menor població

30● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

5● Treball en xarxa

5● Situació socioeconòmica del municipi: renda familiar bruta



Acompanyament a l'escolaritat
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Millora de l'èxit escolar i de la participació educ ativa

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya.

●

●5122

Codi recurs:

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques en el termini màxim d'1 dia 
hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 d ies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 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.



Acompanyament a l'escolaritat
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Projectes d'acompanyament a l'escolaritat

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic al disseny i al desenvolupament de programes i projectes per a la millora de l'èxit 
escolar al territori des de la coresponsabilitat educativa i el treball en xarxa. Inclou:
- Plans locals i intermunicipals d'acompanyament a l'escolaritat
- Projectes de prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar
- Projectes de col·laboració amb els centres educatius
- Projectes de suport a la funció educativa de les famílies
- Projectes i activitats educatives des de l'entorn.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-013, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-013.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5164

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% 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 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.



Acompanyament a l'escolaritat
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Tallers de suport a les competències clau

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'organització de tallers cientificotecnològics i lingüístics que tinguin com a finalitat aportar 
experiència pràctica per desenvolupar les capacitats i les habilitats que conformen aquestes 
competències clau. Aquest recurs s'emmarca en l'àmbit de les polítiques d'acompanyament a 
l'escolaritat per al suport a la col·laboració entre els ens locals, els centres educatius i les famílies. 
Les actuacionshauran d'estar inserides en plans locals d'acompanyament i de millora de l'èxit escolar 
que es treballin de manera coresponsable entre els actors esmentats.

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:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-014, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-014.doc

Una per ens local.

En el cas de sol·licitar un taller de competències científico-
tecnològiques cal comptar amb la col·laboració de l'institut o 
instituts on es portarà a terme

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5208

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Estar desenvolupant un Pla local d'acompanyament a l'escolaritat

El 90% 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 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.



Arxius municipals i patrimoni documental local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a les activitats i al funcionament dels arxius municipals adherits a la Central de Serveis 
Tècnics de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM), amb estímul per als projectes de cooperació entre 
arxius adherits a la XAM.

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni 
Cultural

Tel.: 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Una per ens local adherit a la Xarxa d'Arxius Municipals amb 
conveni vigent al moment de presentar la sol·licitud. Cas que 
l'adhesió a la XAM l'hagi formalitzat un ens instrumental, la 
sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

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

- Caldrà presentar l'enquesta anual d'avaluació de l'arxiu o 
arxius corresponents, en cas que no hagi estat lliurada 
prèviament a l'Oficina de Patrimoni Cultural.
- Cas d'activitats que es realitzin conjuntament o siguin 
aprofitades per altres arxius de la Xarxa d'Arxius Municipals, 
caldrà presentar justificant de la col·laboració emès per l'arxiu 
receptor de la mateixa.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: La quantitat justificada per capítol I no podrà excedir del 50% de l'import 
total de l'ajut.
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

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:

35● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

10● Grau d'innovació de l'actuació

25● Aprofitament i col·laboració amb ens adherits a la Xarxa d'Arxius Locals d'altres municipis

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

10● Grau d'inversió pressupostària en cultura per habitant



Arxius municipals i patrimoni documental local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

●

●5005

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.



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Desenvolupament de polítiques educatives en municip is de 
menys de 5.000 habitants

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Desenvolupament de serveis i d'actuacions en els àmbits següents: acompanyament a l'escolaritat, 
orientació, educació permanent, escoles bressol i altres serveis educatius a la petita infància, 
participació educativa, planificació educativa i transició escola-treball.
El fons té el triple objectiu de facilitar al màxim la tramitació dels ajuts als municipis més petits, 
flexibilitzar la implementació dels projectes educatius i assolir la màxima cobertura territorial possible.
Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants
Destinataris:

Recurs econòmic 
Fons de prestació

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació
Tel.: 934 022 950
gs.educacio@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 C4-004, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-004.pdf

- Import mínim de l'ajut: 1.000 euros, sense perjudici que 
l'acceptació sigui per un import inferior.
- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser 
utilitzats per complementar proporcionalment els ajuts de la 
resta de municipis.

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

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques en el termini màxim d'1 dia 
hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 d ies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 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.



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Desenvolupament de polítiques educatives en municip is de 
menys de 5.000 habitants

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya.

●

●5047

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, 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.



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Funcionament de centres i serveis municipals de for mació de 
persones adultes

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a les despeses de funcionament dels centres i dels serveis de titularitat municipal per a la 
formació de persones adultes amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat del servei. L'import de l'ajut es 
podrà destinar al finançament de despeses corrents de personal, subministraments i material 
pedagògic i fungible.

Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants,  consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
En cas de representar una xarxa de municipis, el model de 
declaració per a xarxes intermunicipals, descarregueu-lo a: 
http://www.diba.cat/documents/113226/2134538/modelXarxa.do
c/ecbbb364-5c62-4979-b3e3-14eaec705e24

Es podran sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens 
local entre tots els corresponents a la Gerència de Serveis 
d'Educació, excepte en el cas de ser ens gestor d'una xarxa 
intermunicipal en el qual es podrà presentar una sol·licitud més.

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

60● Nombre d'habitants de l'ens, de manera que s'afavoreixi els municipis a raó de la seva 
menor població

30● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

5● Treball en xarxa

5● Situació socioeconòmica del municipi: renda familiar bruta

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques en el termini màxim d'1 dia 
hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 d ies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la 



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Funcionament de centres i serveis municipals de for mació de 
persones adultes

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya; Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults; Acord marc de 
col·laboració entre el Departament d'Educació, l'FMC, i l'ACM en matèria de planificació de la 
formació de persones adultes, de 29 de maig de 2006.

●

●5090

Codi recurs:

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.



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Funcionament d'escoles bressol municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a les despeses de funcionament de les escoles bressol de titularitat municipal amb l'objectiu 
de garantir la sostenibilitat del servei. L'import de l'ajut es podrà destinar al finançament de despeses 
corrents de personal, subministraments i material pedagògic i fungible.

Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants,  mancomunitats, comunitats de municipis, 
entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
En cas de representar una xarxa de municipis, el model de 
declaració per a xarxes intermunicipals, descarregueu-lo a: 
http://www.diba.cat/documents/113226/2134538/modelXarxa.do
c/ecbbb364-5c62-4979-b3e3-14eaec705e24

Es podran sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens 
local entre tots els corresponents a la Gerència de Serveis 
d'Educació, excepte en el cas de ser ens gestor d'una xarxa 
intermunicipal en el qual es podrà presentar una sol·licitud més.

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

60● Nombre d'habitants de l'ens, de manera que s'afavoreixi els municipis a raó de la seva 
menor població

10● Grau de cobertura territorial: nombre de places d'escoles bressol municipals

25● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

5● Situació socioeconòmica del municipi: renda familiar bruta

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques  en el termini màxim d'1 dia 
hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 d ies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la 



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Funcionament d'escoles bressol municipals

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya; Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del 
primer cicle de l'educació infantil; Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat.

●

●5091

Codi recurs:

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.



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Funcionament d'escoles i serveis municipals de músi ca i arts

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a les despeses de funcionament de les escoles i serveis educatius de música, dansa i 
ensenyaments artístics de titularitat municipal, amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat del servei. 
L'import de l'ajut es podrà destinar al finançament de despeses corrents de personal, 
subministraments i material pedagògic i fungible.

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'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
En cas de representar una xarxa de municipis, el model de 
declaració per a xarxes intermunicipals, descarregueu-lo a: 
http://www.diba.cat/documents/113226/2134538/modelXarxa.do
c/ecbbb364-5c62-4979-b3e3-14eaec705e24

Es podran sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens 
local entre tots els corresponents a la Gerència de Serveis 
d'Educació, excepte en el cas de ser ens gestor d'una xarxa 
intermunicipal en el qual es podrà presentar una sol·licitud més.

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

Els municipis menors de 5.000 habitants podran presentar 
sol·licitud només en el cas de ser ens gestors de xarxes 
intermunicipals.

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

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● Nombre d'habitants de l'ens, de manera que s'afavoreixi els municipis a raó de la seva 
menor població

30● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

5● Treball en xarxa

5● Situació socioeconòmica del municipi: renda familiar bruta



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Funcionament d'escoles i serveis municipals de músi ca i arts

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya; Decret 179/1993, de 27 de juliol, de regulació d'escoles de música i 
dansa.

●

●5092

Codi recurs:

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques  en el termini màxim d'1 dia 
hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 d ies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 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.



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Programació i manteniment d'equipaments educatius

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Elaboració de projectes per al manteniment i la millora de la funcionalitat dels equipaments educatius 
públics. Inclou:
- Avantprojectes i estudis de programació d'edificis de nova creació 
- Projectes de reforma d'equipaments existents: escoles bressol, escoles d'educació infantil i primària, 
escoles municipals de música (EMM) i centres de formació de persones adultes 
- Auditories energètiques, plans inicials de manteniment i plans de manteniment d'escoles bressol, 
escoles d'educació infantil i primària, EMM i centres de formació de persones adultes 
- Plans d'autoprotecció d'escoles bressol municipals.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-015, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-015.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció; Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual 
s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments de segon cicle 
d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5160

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% 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 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.



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Projectes de suport a la gestió i al funcionament d e centres i 
serveis educatius municipals

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport al funcionament dels centres i dels serveis educatius de titularitat municipal (escoles bressol, 
ensenyaments musicals i artístics i formació de persones adultes) amb l'objectiu de garantir-ne la 
qualitat i la sostenibilitat.
Inclou, entre d'altres:
- Diagnosi del servei i propostes de millora
- Disseny d'ofertes formatives
- Suport a l'elaboració de documents de centre
- Suport a l'organització dels centres
- Estudis de costos i altres eines de gestió econòmica del servei
- Suport a l'elaboració de plecs de prescripcions.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-016, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-016.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5167

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% 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 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.



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Suport al servei de menjador de les escoles bressol  
municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Suport econòmic al funcionament del servei de menjador de les escoles bressol municipals amb 
l'objectiu de garantir la correcta alimentació dels infants, assegurar el manteniment de l'assistència a 
l'espai educatiu del menjador i facilitar la conciliació de la vida familiar i personal en un context en què 
molts pares i mares necessiten disposar de temps per a la recerca de feina. Els ajuts es destinen al 
finançament del pagament, total o parcial, del servei de menjador i de les despeses derivades de les 
exempcions i bonificacions que s'apliquin a les famílies.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

Recurs econòmic 
Fons de prestació

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació
Tel.: 934 022 950
gs.educacio@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

- Import mínim de l'ajut: 1.000 euros, sense perjudici que 
l'acceptació sigui per un import inferior.
- Ajut adreçat a municipis amb escola bressol municipal amb 
servei de menjador i altres despeses destinades a l'alimentació 
dels infants.
- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser 
utilitzats per complementar proporcionalment els ajuts de la 
resta de municipis.

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

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s o telefòniques en el termini màxim d'1 dia 
hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 d ies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 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.



Centres i serveis educatius municipals
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Suport al servei de menjador de les escoles bressol  
municipals

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya; Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del 
primer cicle de l'educació infantil; Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat.

●

●5203

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, 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.



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Plans i projectes per al desenvolupament cultural l ocal

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Els plans i projectes per al desenvolupament cultural local tenen com a objectiu donar resposta a les 
demandes dels ens locals sobre les polítiques i els projectes culturals com a eines de reflexió per 
establir, a mitjà i a llarg termini, nous processos de dinamització i transformació cultural, social i 
econòmica al territori.
Inclou: 
- Plans d'acció cultural
- Plans d'equipaments culturals
- Plans d'usos d'equipaments culturals
- Eines de suport a la gestió dels equipaments culturals: reglaments, anàlisi de costos, ús temporal 
d'espais buits.
- Altres assessoraments específics

Més informació a: http://www.diba.cat/cerc/assessorament

Ajuntaments, mancomunitats, comunitats de municipis , consorcis locals i agències, entitats 
municipals descentralitzades

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos 
Culturals

Tel.: 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-067, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-067.doc

Una única sol·licitud per municipi

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l'associacionisme cultural.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5151

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Ordre d'entrada de la sol·licitud

La primera presa formal de contacte amb el 100% del s ens locals es realitzarà en un termini 
màxim de 4 mesos des de la data d'entrada de la sol ·licitud del recurs.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 10 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Suport a projectes culturals per a municipis i ens 
supramunicipals de més de 20.000 habitants

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a un projecte cultural singular que fomenti la creació, formació i difusió artística, la cultura 
emergent i la relectura de la cultura popular i tradicional, que tingui preferentment la participació de la 
ciutadania i dels agents culturals locals i faci ús temporal d'espais buits.

Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos 
Culturals

Tel.: 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat

50.000,00 €

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Cada ens local podrà presentar, com a màxim, una única 
sol·licitud, que contingui un únic projecte. Un únic beneficiari 
per municipi.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 70%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb 
ajuts i assistències 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

Memòria de realització, descarregueu-la a: 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-002.pdf

Els recurs s'adreça a municipis i ens supramunicipals de més 
de 20.000 habitants.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Es pot justificar per capítol 1 com a màxim un 30% de l'import de l'ajut.
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:

40● Volum, innovació i qualitat cultural de l'actuació

15● Implicació i participació de la ciutadania i dels agents culturals locals

15● Trajectòria i grau d'implantació de l'esdeveniment

20● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació. Es 
valorarà positivament la recerca de fonts de finançament alternatives i el treball 
transversal amb altres àrees municipals

10● Ús temporal d'espais buits del municipi



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Suport a projectes culturals per a municipis i ens 
supramunicipals de més de 20.000 habitants

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l'associacionisme cultura.

●

●5201

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.



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Suport en l'àmbit de la cultura per a municipis i e ns 
supramunicipals de menys de 20.000 habitants

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport al conjunt d'activitats culturals agrupades en un programa anual que tingui en compte 
preferentment la participació de la ciutadania i de les entitats locals, la diversitat cultural i la millora de 
la convivència, el cicle festiu, el foment dels espais culturals i la divulgació del coneixement en 
general. Es valorarà positivament l'ús temporal d'espais buits del municipi.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , mancomunitats, comunitats de municipis, 
consorcis locals i agències

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos 
Culturals

Tel.: 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Cada ens local podrà presentar, com a màxim, una única 
sol·licitud, que contingui un únic projecte. Un únic beneficiari 
per municipi.

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

El recurs s'adreça a municipis i ens supramunicipals de menys 
de 20.000 habitants.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Es pot justificar per capítol 1 com a màxim un 30% de l'import de l'ajut.
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

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:

40● Volum i qualitat cultural de l'actuació

15● Implicació i participació de la ciutadania i dels agents culturals locals

15● Projecció supramunicipal de l'actuació

10● Ús temporal d'espais buits del municipi

20● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació. Es 
valorarà positivament la recerca de fonts de finançament alternatives i el treball 
transversal amb altres àrees municipals

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.



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Suport en l'àmbit de la cultura per a municipis i e ns 
supramunicipals de menys de 20.000 habitants

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l'associacionisme cultural.

●

●5206

Codi recurs:

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.



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport al desenvolupament d'activitats formatives culturals amb l'objectiu de reforçar les 
programacions locals als municipis petits i mitjans (fins a 20.000 hab.). L'eina de suport és un recull 
d'activitats on s'inclouen tallers, cursos i cicles de conferències adreçats a la ciutadania dels àmbits 
de les humanitats, l'expressió i la creativitat.

Més informació a http://www.diba.cat/cerc/tallers

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , mancomunitats, comunitats de municipis, 
consorcis locals i agències, entitats municipals de scentralitzades

Destinataris:

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos 
Culturals

Tel.: 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat

Dades tècniques C1-068, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-068.doc

Una única sol·licitud per municipi.

Pels municipis fins a 1.000 habitants, la Diputació de Barcelona 
assumirà el 100% del cost. A partir de 1.001 habitants i fins a 
20.000 habitants el cofinançament es calcularà en funció de les 
següents franges de població: de 1.001 a 5.000 hab. 90% a 
càrrec de la DIBA, de 5.001 a 10.000 hab. 80% a càrrec de la 
DIBA, de 10.001 a 20.000 hab. El 70% a càrrec de la DIBA. El 
cofinançament no serà requerit en ajuts d'import inferior a 
2.000 euros, tal com marquen les bases de concertació.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de 
la Diputació

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

El recurs s'adreça a municipis i ens supramunicipals de menys 
de 20.000 habitants.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Existència de crèdit pressupostari

● Ordre d'entrada de la sol·licitud



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

Termini de sol·licitud: 
30/09/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l'associacionisme cultural.

●

●5209

Codi recurs:

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurades" a "en curs")  en un termini màxim de 10 dies hàbils i mai en 
més de 22 dies hàbils.

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 10 dies hàbils per 
disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s en el termini màxim de 12 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 22 dies hàbil s.

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 10 dies hàbils per 
disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Difusió artística als municipis
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Festivals artístics

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a la realització de festivals artístics, en qualsevol dels seus gèneres, l'activitat central dels 
quals s'executi durant l'any 2015. Els festivals han de constar d'un mínim de tres activitats 
professionals, amb un perfil propi i una programació diferenciada de l'estable. Exclusivament els 
municipis menors de 1.000 habitants poden presentar festivals de dues activitats com a mínim. No 
s'hi poden incloure les programacions de festa major.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel.: 934 022 683
oda@diba.cat

35.000,00 €

Dades tècniques C1-069, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-069.doc

Cada ens local podrà presentar, com a màxim, una única 
sol·licitud que contingui un únic festival. Un únic beneficiari per 
municipi.

Municipis fins a 1.000 habitants: sense cofinançament. 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants: 30%. Municipis de 5.001 i 
20.000 habitants: 40%. Municipis de 20.001 a  50.000 
habitants: 50%. Municipis de més de 50.000 habitants: 60%. 
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals  
amb ajuts i assistències 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

Documentació gràfica en format digital o paper del festival a on 
consti el programa detallat

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: La quantitat justificada per Capítol I no podrà excedir del 30% de l'import 
total de l'ajut.
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: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

40● Volum i qualitat artística de la programació

15● Desenvolupament d'estratègies de comunicació i de foment de públic

15● Especialització i foment de la producció artística

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

10● Grau d'implantació i projecció supramunicipal



Difusió artística als municipis
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Festivals artístics

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i activitats recreatives.

●

●5085

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.



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Activitats esportives per a petits municipis

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport que té per objectiu afavorir el desenvolupament d'activitats esportives en els municipis de fins 
a 1.000 habitants. Inclou:
- Esdeveniments esportius de caràcter puntual i participació oberta
- Accions continuades de dinamització esportiva
- Beques per accedir a la pràctica esportiva i evitar el risc d'exclusió social
- Activitats dinamitzades per la Diputació de Barcelona: 
  . Jornades d'esport adaptat
  . Cicle de passejades "A cent cap als cent".

Ajuntaments de municipis de fins a 1.000 habitants
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.: 934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Dades tècniques C1-042, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-042.doc
Document de previsió de beques a atorgar, emès per l'òrgan 
competent en matèria social de l'ens sol·licitant, si escau. Es 
pot utilitzar el model que es troba a: 
http://www.diba.cat/web/esports/programes-esportius-d-interes-
local

Una per ens local.

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 C4-020, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-020.doc
Document d'atorgament de beques emès per l'òrgan competent 
en matèria social de l'ens sol·licitant, si escau.

- S'atorgarà un ajut fix per a cada una de les jornades. 
- S'atorgarà un ajut fix per participar en el cicle de passejades.
- S'acceptaran justificacions parcials de l'import concedit, si 
escau.

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

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:

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



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Activitats esportives per a petits municipis

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de 
la Llei de l'esport.

●

●5008

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 8 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.

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.



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Assessoraments d'activitats esportives

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Elaboració d'informes d'assessorament, per part del personal de l'Oficina d'Activitats Esportives, amb 
l'objectiu de donar suport al disseny i la planificació d'activitats esportives locals. Els informes poden 
ser sobre els temes següents:
- Planificació i gestió de programes esportius adreçats a diferents col·lectius (nens, joves, adults, gent 
gran, etc.)
- Organització d'esdeveniments esportius
- Potencial turístic dels esdeveniments esportius
- Aplicació de mesures ambientals en l'organització d'activitats esportives
- Esponsorització esportiva
- Legislació i normativa aplicable a les activitats esportives
- Anàlisi d'usos temporals esportius dels espais buits.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.: 934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

Al camp 'Actuació' de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la 
temàtica de l'assistència tècnica sol·licitada d'acord amb la 
descripció del recurs.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de 
la Llei de l'esport.

●

●

Altres condicions: 

5024

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 6 punts sobre 10 i mai en menys de 5.

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



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Cessió de trofeus i medalles

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Lliurament de trofeus i medalles, amb la imatge de la Diputació de Barcelona, per a esdeveniments i 
activitats esportives.

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.: 934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-043, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-043.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 claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.
- Les sol·licituds s'han de presentar, com a mínim, quinze dies 
abans de la data de celebració de l'activitat. No s'acceptaran 
sol·licituds amb més de dos mesos d'antelació.
- Amb caràcter general, les sol·licituds seran ateses fins a 
esgotar les existències.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de 
la Llei de l'esport.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5040

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

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 8 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.



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Dinamització de programes esportius locals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport als programes esportius dels ens locals que tinguin per objectiu facilitar l'accés regular de la 
població a l'activitat fisicoesportiva. Inclou:
- Activitats adreçades a la millora de la salut mitjançant l'activitat física
- Activitats destinades a facilitar la integració social de persones amb discapacitat
- Accions sobre valors educatius per afavorir el joc net
- Altres projectes esportius singulars del municipi com, per exemple, l'ús esportiu i social d'espais 
escolars o escoles municipals esportives o accions de caràcter intercultural que afavoreixin la 
convivència mitjançant l'esport.

Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants,  consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.: 934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-044, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-044.doc

Una sol·licitud per ens local.

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 C4-021, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-021.pdf
Recull fotogràfic de l'actuació en format digital que haurà de 
complir el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció 
de dades de caràcter personal.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. A excepció de: Despeses de catering i equipació esportiva (samarretes, calçat esportiu, 
etc.).
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

30● Nombre de participants previstos

30● Ràtio de participants/personal tècnic responsable de dur a terme l'activitat

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 8 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.



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Dinamització de programes esportius locals

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de 
la Llei de l'esport.

●

●5051

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.



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de 
participació oberta

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'organització d'esdeveniments esportius locals de caràcter puntual i de participació oberta a 
tota la població, propis de les diferents vessants de l'esport: recreació, salut i competició. Els 
esdeveniments poden estar organitzats pels ens de la demarcació o pels que es vehiculin a través 
seu. Se n'exclouen espectacles i nits de l'esport, així com les proves i els campionats de les diverses 
modalitats adreçats exclusivament a esportistes federats.

Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants,  consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.: 934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-045, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-045.doc

Una sol·licitud per ens local, amb el següent nombre màxim 
d'esdeveniments: ens locals de 1.001 a 5.000 hab: 1; ens 
locals de 5.001 a  50.000 hab: 2; ens locals de més de 50.000 
hab: 3.

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 C4-022, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-022.pdf
Recull fotogràfic de l'actuació en format digital que haurà de 
complir el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció 
de dades de caràcter personal.

S'exclouen espectacles i nits de l'esport, axí com les proves i 
els campionats de les divereses modalitats adreçats 
exclusivament a esportistes federats.

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

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:

100● Nombre d'habitants dels municipis segons els trams de població següents:
 · De 1.001 a 5.000 habitants
 · De 5.001 a 50.000 habitants
 · Més de 50.000 habitants

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 8 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 



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de 
participació oberta

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de 
la Llei de l'esport.

●

●5061

Codi recurs:

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, 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.



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Esport adaptat i cicle de passejades per a la gent gran

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Les jornades d'esport adaptat, dinamitzades per la Diputació de Barcelona, ofereixen la possibilitat 
d'apropar a les persones amb discapacitat activitats esportives desenvolupades al medi natural, 
mitjançant jornades de vela i d'equitació adaptada. 
El cicle de passejades per a la gent gran vol donar a conèixer diferents indrets del territori, practicant 
exercici tot caminant de manera totalment adaptada a les possibilitats dels usuaris.

Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants,  consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.: 934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-046, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-046.doc

Una sol·licitud per ens local.

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

- S'atorgarà un ajut fix per a cadascuna de les jornades.
- S'atorgarà un ajut fix per participar en el cicle de passejades.

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

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:

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

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 8 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.

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.



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Esport adaptat i cicle de passejades per a la gent gran

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de 
la Llei de l'esport.

●

●5064

Codi recurs:



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Esport per prevenir el risc d'exclusió

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport al desenvolupament d'accions municipals, mitjançant beques, adreçades a prevenir l'exclusió 
social amb l'objectiu d'afavorir l'accés i el manteniment de la pràctica esportiva a persones amb 
manca de recursos econòmics. Per exemple: campus esportius, participació continuada en 
programes esportius, etc.

Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants,  consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.: 934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-047, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-047.doc
Document de previsió de beques a atorgar, emès per l'òrgan 
competent en matèria social de l'ens sol·licitant. Es pot utilitzar 
el model que es troba a: 
http://www.diba.cat/web/esports/programes-esportius-d-interes-
local

Una única sol·licitud per ens local.

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 C4-023, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-023.doc
Document d'atorgament de beques, emès per l'òrgan 
competent en matèria social de l'ens sol·licitant.

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

100● Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i 
claredat expositiva

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 8 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.



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Esport per prevenir el risc d'exclusió

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de 
la Llei de l'esport.

●

●5065

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.



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Instruments tècnics d'esdeveniments esportius

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Amb l'objectiu de donar suport a la seguretat dels esdeveniments esportius locals s'ofereix 
l'elaboració de:
- Plans d'autoprotecció (PAU) que preveuen les emergències que es poden produir en les activitats 
esportives a l'aire lliure afectades pel Decret 82/2010, de 19 de juny,de la Generalitat de Catalunya. 
Inclouen les mesures de resposta davant de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques.
- Estudis bàsics de seguretat i autoprotecció (EBSA) que estableixen els nivells mínims de seguretat i 
autoprotecció en els esdevenimens esportius i inclouen els elements de protecció, seguretat i 
integritat dels participants, l'organització i el públic.

L'ens local ha de ser cotitular de l'activitat esportiva i tindran caràcter preferent els esdeveniments 
esportius a l'aire lliure.

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 Activitats Esportives

Tel.: 934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-048, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-048.doc

Una sol·licitud per ens local.

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: 

5112

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de correspondència amb les activitats preferents que consten en la descripció del 
recurs

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

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Nombre d'habitants: amb caràcter preferent els municipis amb menor població

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 6 punts sobre 10 i mai en menys de 5.

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



Esport local: activitats esportives
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Préstec de material esportiu

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Es pretén afavorir la dinamització de les activitats esportives municipals mitjançant el préstec de 
material esportiu, lúdic i recreatiu de característiques especials que la Diputació de Barcelona posa al 
servei dels ens locals.
Per als municipis de menys de 1.000 habitants, una vegada a l'any es facilitarà un servei gratuït de 
transport i muntatge, en aquest últim cas per a material de característiques especials.

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.: 934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-049, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-049.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 claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.
- No s'acceptaran sol·licituds amb més de dos mesos 
d'antelació respecte la data de celebració de l'activitat. 
- Només podran sol·licitar aquest recurs els ens locals que 
hagin formalitzat el corresponent conveni, seguint les 
condicions bàsiques de cessió i utilització fixades al protocol 
sobre el servei de préstec de material esportiu de la Diputació 
de Barcelona.
- Abans de formalitzar la sol·licitud, cal contactar amb la 
Gerència de Serveis d'Esports al telèfon 934 022 513 per 
conèixer la disponibilitat del material. 
- Més informació a: www.diba.cat/esports/esdev1linies2prestec

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de 
la Llei de l'esport.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5156

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de fomalització de la reserva prèvia

● Grau de compliment de la documentació requerida

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 8 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.



Esport local: equipaments esportius
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Assessoraments d'equipaments esportius

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Elaboració d'informes d'assessorament, per part del personal de l'Oficina d'Equipaments Esportius, 
amb l'objectiu de donar suport a una gestió més eficient dels equipaments locals. Els informes poden 
ser sobre els temes següents:
- Planificació i viabilitat d'equipaments esportius
- Gestió dels equipaments
- Plecs de contractació
- Reglaments i normes d'ús
- Manteniment i eficiència energètica
- Anàlisi de l'estat actual dels equipaments 
- Reforma dels equipaments
- Paviments i material esportiu inventariable
- Anàlisi d'usos temporals esportius dels espais buits.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments 
Esportius
Tel.: 934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

En el camp 'Actuació' de la sol·licitud electrònica, especifiqueu 
la temàtica de l'assistència tècnica sol·licitada d'acord amb la 
descripicó del recurs.

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: 

5025

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 6 punts sobre 10 i mai en menys de 5.

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



Esport local: equipaments esportius
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Instruments tècnics d'instal·lacions esportives

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Amb l'objectiu de donar suport a la seguretat de les instal·lacions esportives locals, s'ofereix 
l'elaboració de:
- Plans d'autoprotecció que preveuen possibles emergències en les instal·lacions derivades de la 
seva activitat i inclouen mesures de resposta davant situacions de risc
- Plans inicials de manteniment que diagnostiquen l'estat actual de la instal·lació per establir 
propostes de millora i adequar-la a condicions d'ús de seguretat
- Plans d'estalvi energètic que contribueixen a la millora del funcionament de la instal·lació optimitzant-
ne els consums
- Estudis bàsics de gestió que procuren una millora de l'explotació en els àmbits funcional, d'activitats 
i economicofinancer.

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 Equipaments 
Esportius

Tel.: 934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-051, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-051.doc
D'acord amb les especificacions del formulari de dades 
tècniques C1-051.

Una sol·licitud per ens local. Cal ordenar les necessitats del 
formulari C1-051 segons l'ordre de prioritat municipal. Cada 
sol·licitud pot incloure fins a 4 necessitats. Cada necessitat ha 
d'indentificar-se amb una única instal·lació esportiva existent.

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: 

5113

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Prioritat municipal

● Nombre d'habitants: amb caràcter preferent els municipis amb menor població

● Grau de rellevància de l'instrument tècnic sol·licitat (incidència en seguretat, durabilitat, 
estalvi energètic i gestió)

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

● Grau de compliment de la documentació requerida

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 6 punts sobre 10 i mai en menys de 5.

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



Esport local: equipaments esportius
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Millora del material esportiu inventariable

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport econòmic per a la substitució, l'adaptació a la normativa vigent o la implementació de nou 
material esportiu inventariable en espais esportius de titularitat municipal, amb la finalitat de millorar-
ne la seguretat.
Cada sol·licitud podrà incloure un màxim de 5 necessitats, amb els mòduls màxims següents per 
necessitat:
- 1 joc de 2 porteries d'handbol/futbol sala: 1.300 euros
- 1 joc de 2 cistelles de bàsquet o altre material esportiu inventariable: 2.100 euros.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments 
Esportius

Tel.: 934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-050, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-050.doc

Una per ens local. Cal ordenar cadascuna de les necessitats 
que s'inclouen al formulari C1-050 segons l'ordre de prioritat 
municipal. Cada sol·licitud pot incloure fins a 5 necessitats.

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

Un sol beneficiari per municipi.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Puntuació:Criteris de valoració:

55● Prioritat municipal

25● Nombre d'habitants: amb caràcter preferent els municipis amb menor població

20● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

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.



Esport local: equipaments esportius
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Millora del material esportiu inventariable

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de 
la Llei de l'esport; Decret 95/2005 de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla director d'instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya.

●

●5124

Codi recurs:

Garantir que com a màxim el 6,5% de les justificaci ons siguin rebutjades en primera instància i 
mai siguin rebutjades en tercera instància.

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



Museus i patrimoni cultural moble
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a les activitats i al funcionament dels museus locals adherits a la Xarxa de Museus Locals 
(XML), amb estímul per als projectes de cooperació entre museus adherits a la XML.

Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals i  agències
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni 
Cultural

Tel.: 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Una per ens local adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML) 
amb conveni vigent al moment de presentar la sol·licitud. Cas 
que l'adhesió a la XML l'hagi formalitzat un ens instrumental, la 
sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

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

- Caldrà presentar l'enquesta anual d'avaluació del museu o 
museus corresponents, en cas que no hagi estat lliurada 
prèviament a l'Oficina de Patrimoni Cultural.
- Cas d'activitats que es realitzin conjuntament o siguin 
aprofitades per altres museus de la Xarxa de Museus Locals, 
caldrà presentar el justificant de la col·laboració emès pel 
museu receptor de la mateixa.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: La quantitat justificada per capítol I no podrà excedir del 50% de l'import 
total de l'ajut.
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

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:

35● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

10● Grau d'innovació de l'actuació

25● Aprofitament i col·laboració amb ens adherits a la Xarxa de Museus Locals d'altres 
municipis

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

10● Grau d'inversió pressupostària en cultura per habitant



Museus i patrimoni cultural moble
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

●

●5006

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.



Museus i patrimoni cultural moble
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Mapes de patrimoni cultural

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a la realització d'inventaris que tenen com a objectiu la recollida exhaustiva de dades 
georeferenciades i la valoració del patrimoni cultural i natural d'un municipi, tant l'immoble com el 
moble, el documental, l'immaterial i el del medi natural. Aquets mapes són una eina per gestionar i 
establir polítiques i mesures per a la protecció, la conservació i la planificació, així com per a la 
rendibilització social, del patrimoni.

Ajuntaments
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni 
Cultural
Tel.: 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per municipi.

Fins a 2.000 habitants, en cas d'externalització, l'ajuntament ha 
de finançar un 10% del cost. De 2.001 fins a 5.000 habitants, 
un 20% del cost. De 5.001 fins a 10.000 habitants, un 30% del 
cost. De 10.001 fins a 20.000 habitants, un 40% del cost. De 
20.001 fins a 35.000 habitants, un 50% del cost. Més de 35.000 
habitants, un 60% del cost. 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

L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 
gestiona i supervisa els treballs i la contractació.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural de Catalunya; Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5117

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

La primera presa formal de contacte amb el 100% del s ens locals es realitzarà en un termini 
màxim de 3 mesos des de la data d'entrada de la sol ·licitud del recurs.

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 10 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.



Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional 
(FP)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a projectes d'escolarització compartida i de retorn al sistema educatiu adreçats a joves que no 
acreditin l'ESO, així com a projectes de suport a les transicions educatives i professionals. 
També inclou el suport a accions de planificació, concertació i millora de la formació professional en 
l'àmbit local.

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'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
En cas de representar una xarxa de municipis, el model de 
declaració per a xarxes intermunicipals, descarregueu-lo a: 
http://www.diba.cat/documents/113226/2134538/modelXarxa.do
c/ecbbb364-5c62-4979-b3e3-14eaec705e24

Es podrà sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens 
local entre tots els corresponents a la Gerència de Serveis 
d'Educació, excepte en el cas de ser ens gestor d'una xarxa 
intermunicipal en que es podrà presentar una sol·licitud més.

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

Els municipis de menys de 5.000 habitants podran presentar 
sol·licitud només en el cas de ser ens gestors de xarxes 
intermunicipals.

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

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● Nombre d'habitants de l'ens, de manera que s'afavoreixi els municipis a raó de la seva 
menor població

30● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

5● Treball en xarxa

5● Situació socioeconòmica del municipi: renda familiar bruta



Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional 
(FP)

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya; Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la 
formació professional.

●

●5134

Codi recurs:

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques  en el termini màxim d'1 dia 
hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 d ies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 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.



Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Projectes d'orientació, transició escola - treball i formació 
professional (FP)

Termini de sol·licitud: 

Suport a les actuacions dels ens locals en accions adreçades als joves amb l'objectiu de facilitar el 
seu procés d'incorporació a la vida activa o de reincorporació al sistema educatiu.
Inclou:
- Projectes, accions i dispositius que afavoreixen les transicions acadèmiques i professionals 
mitjançant l'orientació, l'acompanyament i el suport en la presa de decisions de la ciutadania
- Diagnosi de la formació professional a escala local i supramunicipal. Suport a la planificació, la 
concertació i la millora de la formació professional en l'àmbit local

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya; Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la 
formació professional.

●

●5172

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% 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 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.



Planificació educativa
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Planificació i participació educativa

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a estudis de planificació, a plans locals i a projectes de participació en l'àmbit educatiu. Inclou:
- Estudis de planificació educativa, escolar i de prospecció demogràfica (anàlisi de la població en edat 
escolar, de les seves necessitats educatives i dels serveis educatius del municipi)
- Plans locals d'educació: suport a l'elaboració, la implantació i el seguiment de plans educatius 
municipals i territorials (diagnosi, proposta d'accions prioritàries, organització i establiment 
d'indicadors de seguiment i d'avaluació)
- Projectes de participació educativa: consells escolars municipals (CEM), projectes de participació 
infantil, xarxes d'infància i projectes educatius de ciutat.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-017, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-017.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5140

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% 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 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.
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