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Desenvolupament de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Accions de foment de fires locals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a la realització d'actuacions que tinguin per objectiu la millora, promoció i consolidació de fires 
locals, incloent-hi àmbits com ara la senyalització, la seguretat, la implantació de plans d'emergència, 
de tecnologies de la informació i la comunicació, de mesures per a la disminució de residus, de la 
guia d'impacte socioeconòmic, de serveis per als usuaris o l'execució d'accions de difusió.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires 
Locals

Tel.: 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

10.000,00 €

Dades tècniques C1-032, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-032.doc

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 50%
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

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 C4-011, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-011.doc

- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

En cap cas es consideraran elegibles les despeses de personal de l'ens local, la compra i lloguer de 
taules, cadires i material divers, dinars i dietes, trenets i activitats lúdiques no relacionades amb la 
temàtica de la fira.

Documentació que s'ha d'annexar: 

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:

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

20● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

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

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

20● Grau d'innovació de l'actuació i de transferibilitat a altres ens



Desenvolupament de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Accions de foment de fires locals

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

sol·licituds de suport econòmic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.
- És necessari presentar una sol·licitud per a cada actuació 
sol·licitada.
- La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud 
d'Actuacions per a la gestió integral del teixit comercial urbà.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 8/1994, de 25 de maig, de fires de Catalunya; Decret 144/1995, de 18 
d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de fires de Catalunya.

●

●5001

Codi recurs:

Donar resposta al 85% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbil s.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.

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 de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Accions de foment de mercats de venda no sedentària

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a la realització d'actuacions que tinguin per objectiu la millora, promoció i consolidació de 
mercats de venda no sedentària, incloent-hi àmbits com ara la implantació de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, mesures per a la disminució dels residus, millora de l'eficiència 
energètica, lloguer o compra de lavabos, execució d'accions de difusió del mercat o altres serveis.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires 
Locals

Tel.: 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

10.000,00 €

Dades tècniques C1-033, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-033.doc

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 50%
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

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 C4-012, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-012.doc

- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport econòmic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

En cap cas es consideraran elegibles despeses de personal de l'ens local.

Documentació que s'ha d'annexar: 

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:

20● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

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

20● Grau d'innovació de l'actuació i de transferibilitat a altres ens

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

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



Desenvolupament de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Accions de foment de mercats de venda no sedentària

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

- És necessari omplir una sol·licitud per a cada actuació 
sol·licitada.
- La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud 
d'Actuacions per a la gestió integral del teixit comercial urbà.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis; Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de 
mercat.

●

●5002

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbil s.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.

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 de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Accions de foment de mercats municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a la realització d'actuacions que tinguin per objectiu la millora, promoció i consolidació de 
mercats municipals, incloent-hi àmbits com ara la implantació i l'execució de serveis, el lloguer 
d'estructures físiques en el primer any del procés de reforma i el disseny, l'execució i la difusió de 
campanyes de promoció i dinamització.

Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires 
Locals

Tel.: 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

10.000,00 €

Dades tècniques C1-034, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-034.doc

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 50%
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

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 C4-013, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-013.pdf

- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport econòmic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.
- És necessari omplir una sol·licitud per a cada actuació 

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

En cap cas es consideraran elegibles les despeses de personal de l'ens local.

Documentació que s'ha d'annexar: 

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:

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

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

20● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

20● Grau d'innovació de l'actuació i de transferibilitat a altres ens

20● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació



Desenvolupament de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Accions de foment de mercats municipals

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

sol·licitada.

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

●

●5003

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbil s.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.

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 de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Assessorament als paradistes per a la modernització  del 
mercat municipal

Termini de sol·licitud: 

Suport i assessorament als paradistes dels mercats municipals abans o durant un procés de reforma, 
per un canvi en el model de gestió o qualsevol acció que suposi una millora per als serveis.

Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants
Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires 
Locals

Tel.: 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

●

●5022

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 7 punts sobre 10 i mai menys de 5.

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



Desenvolupament de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Modernització de les estructures dels mercats de ve nda no 
sedentària

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a la creació de punts de llum i de punts d'aigua en mercats de venda no sedentària que 
disposin de parades d'alimentació amb l'objectiu de modernitzar aquestes intal·lacions.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires 
Locals

Tel.: 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

10.000,00 €

Dades tècniques C1-035, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-035.doc

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 50%
Es subvencionarà el 90% per a municipis de menys de 5.000 
habitants, el 75% per a municipis de 5.001 a 10.000 habitants i 
el 50% per a municipis de més de 10.001 habitants. 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

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 C4-014, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-014.doc

- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport econòmic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.
- És necessari presentar una sol·licitud per a cada actuació 

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

En cap cas es consideraran elegibles les despeses de personal de l'ens local.

Documentació que s'ha d'annexar: 

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

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

20● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació



Desenvolupament de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Modernització de les estructures dels mercats de ve nda no 
sedentària

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

sol·licitada.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis; Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de 
mercat.

●

●5126

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbil s.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.

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 de mercats i fires locals
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Servei de préstec de carpes

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Préstec de carpes de 3 x 3 metres, incloent-hi el servei de transport, muntatge, desmuntatge i 
manteniment, per donar resposta a les necessitats dels ens locals en l'àmbit dels mercats singulars i 
les fires locals, i per contribuir a la disminució dels costos globals en l'organització d'aquests 
esdeveniments.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires 
Locals

Tel.: 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-036, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-036.doc

- És necessari fer una sol·licitud per a cada servei de préstec 
sol·licitat.
- Període de cessió fins al 31/12/2015.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 8/1994, de 25 de maig, de fires de Catalunya; Decret 144/1995, 
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de fires de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5193

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Caràcter singular de la fira o mercat

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

● Grau d'impacte econòmic de l'esdeveniment

● Grau de relació de l'esdeveniment amb l'activitat econòmica del municipi

● Nombre d'expositors locals

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils i mai en 
més de 15 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.



Desenvolupament del teixit comercial urbà
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Actuacions per a la dinamització comercial d'un cen tre 
comercial urbà

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport al desenvolupament, la implantació i la consolidació d'actuacions per al foment de l'oferta 
comercial dels centres comercials urbans (CCU), i a la prestació de serveis als usuaris i altres agents 
implicats per millorar la seva competència i competitivitat i adequar-la a les necessitats de la 
demanda i la realitat del territori. També inclou el suport a actuacions estratègiques i línies 
específiques a mitjà i llarg termini per assolir la consolidació de l'oferta comercial singular del municipi 
i potenciar les sinergies entre els diferents elements que incideixen en el teixit comercial urbà.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Comerç Urbà

Tel.: 934 049 116
s.comercurba@diba.cat

10.000,00 €

Dades tècniques C1-037, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-037.doc
Pla d'actuacions anual previst.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 50%
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

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 C4-015, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-015.pdf

- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport econòmic presentades a la Gerència de 

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

En cap cas es consideraran elegibles les despeses de personal de l'ens local, regals, obsequis i 
tiquets d'aparcament.

Documentació que s'ha d'annexar: 

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:

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

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

20● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació



Desenvolupament del teixit comercial urbà
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Actuacions per a la dinamització comercial d'un cen tre 
comercial urbà

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Serveis de Comerç.
- La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud 
d'Actuacions per a la gestió integral del teixit comercial urbà.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis; Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de 
mercat.

●

●5010

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbil s.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.

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 del teixit comercial urbà
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Actuacions per a la gestió integral del teixit come rcial urbà

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport al desenvolupament d'actuacions que tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit 
comercial dels àmbits del comerç urbà, les fires locals i els mercats de venda no sedentària per 
fomentar el tractament integral de l'oferta comercial dels municipis atenent les característiques i les 
necessitats del territori i la demanda.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Comerç Urbà

Tel.: 934 049 116
s.comercurba@diba.cat

12.000,00 €

Dades tècniques C1-038, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-038.doc

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 50%
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

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 C4-016, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-016.pdf

- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport econòmic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.
- La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb les 
sol·licituds dels recursos següents: Actuacions per a la 
dinamització comercial d'un centre comercial urbà, Accions de 

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

En cap cas es consideraran elegibles despeses de personal de l'ens local.

Documentació que s'ha d'annexar: 

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:

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

20● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

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



Desenvolupament del teixit comercial urbà
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Actuacions per a la gestió integral del teixit come rcial urbà

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

foment de les fires locals i Accions de foment dels mercats de 
venda no sedentària.

Es subvencionarà el 90% per a municipis de menys de 5.000 
habitants, el 75% per a municipis de 5.001 a 20.000 habitants.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya;  Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis; Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de 
mercat.

●

●5011

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbil s.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.

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 del teixit comercial urbà
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Actuacions per al foment de l'ocupació de locals bu its

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a aquelles actuacions concretes que tinguin per objectiu desenvolupar línies específiques, 
estratègiques i amb projecció a mitjà i llarg termini que fomentin l'ocupació dels espais comercials i de 
serveis buits amb l'objectiu de consolidar i garantir l'oferta comercial del municpi.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Comerç Urbà

Tel.: 934 049 116
s.comercurba@diba.cat

Compromisos de qualitat

5.000,00 €

Dades tècniques C1-039, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-039.doc

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 50%
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

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 C4-017, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-017.doc

És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport econòmic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

En cap cas es consideraran elegibles les despeses de personal de l'ens local.

Documentació que s'ha d'annexar: 

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:

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

40● Grau d'innovació de l'actuació i de transferibilitat a altres ens

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbil s.



Desenvolupament del teixit comercial urbà
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Actuacions per al foment de l'ocupació de locals bu its

20/01/2015

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis; Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de 
mercat.

●

●5012

Codi recurs:

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.

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 del teixit comercial urbà
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Gestió de la dinamització en un centre comercial ur bà

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Per fomentar la professionalització de la gestió dels centres comercials urbans i la concertació 
publicoprivada, es dóna suport econòmic als ens locals  en aquelles actuacions que tinguin per 
objectiu col·laborar econòmicament en la contractació, per part de l'associació de comerciants, del 
personal encarregat de la gestió i la definició de les actuacions de promoció i dinamització que es 
desenvolupin en el marc d'un projecte de dinamització comercial d'àmbit municipal, supramunicipal o 
d'un eix comercial delimitat.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Comerç Urbà

Tel.: 934 049 116
s.comercurba@diba.cat

4.500,00 €

Dades tècniques C1-040, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-040.doc

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 50%
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

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 C4-018, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-018.doc
Conveni de col·laboració entre l'ens local i l'associació de 
comerciants.

- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport econòmic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.

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

En cap cas es consideraran elegibles les despeses de personal de l'ens local.

Documentació que s'ha d'annexar: 

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:

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

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

25● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació



Desenvolupament del teixit comercial urbà
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Gestió de la dinamització en un centre comercial ur bà

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

- És necessària l'existència d'un conveni de col·laboració entre 
l'ens sol·licitant i l'associació de comerciants per tal de fer 
palesa la col·laboració públicoprivada objecte d'aquest suport.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya;Text Refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 
1/1998, de 18 de febrer de 1983 i de la Llei 23/1991, de 29 de novembre de 1991; Llei 12/2012, de 
26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis; Llei 
20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

●

●5093

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbil s.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.

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 del teixit comercial urbà
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Servei d'acompanyament a ens locals i associacions de 
comerciants i empresaris

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Assessorament i suport específic als ens locals en la consolidació, la creació i l'impuls de les 
associacions i les entitats que representen el teixit comercial del municipi o d'una zona comercial 
delimitada.
Inclou:
- Assessorament tècnic a l'ajuntament i a l'associació o entitat representativa del teixit comercial
- Accions d'acompanyament específic.

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Comerç Urbà

Tel.: 934 049 116
s.comercurba@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis; Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de 
mercat.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Documentació per a la justificació: 

5192

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils i mai en 
més de 15 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.



Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires 
locals

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Anàlisi de l'estratègia física i comercial dels mer cats 
municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Suport a la redacció d'estudis, informes i diagnosis d'àmbit tècnic per a la reforma del mercat, sobre la 
seva estructura i el seu estat comercial i sistemes de gestió.

Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de 
Comerç

Tel.: 934 049 296  
gs.comerc@diba.cat

Compromisos de qualitat

És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport tècnic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.

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: 

5019

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Grau d'innovació de l'actuació i de transferibilitat a altres ens

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils i mai en 
més de 15 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.



Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires 
locals

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Anàlisi del teixit comercial urbà, dels mercats i l es fires locals

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'estudis que tinguin per objectiu l'anàlisi del teixit comercial urbà, el mercat 
municipal i la creació o modernització d'una fira local o un mercat de venda no sedentària, i recullin 
especialment aspectes que defineixin la política comercial del municipi a través de l'establiment de 
sinergies entre els diferents elements que la integren.

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 de 
Comerç

Tel.: 934 049 296  
gs.comerc@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Es subvencionarà el 90% per a municipis de menys de 5.000 
habitants, el 75% per a municipis de 5.001 a 10.000 habitants i 
el 50% per a municipis de més de 10.001 habitants. 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

És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport tècnic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis; Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de 
mercat; Llei 8/1994, de 25 de maig, de fires de Catalunya; Decret 144/1995, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el Reglament de fires de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5020

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de justificació de la necessitat detectada i d'adequació a les necessitats del territori

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

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

Garantir que un mínim del 85% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils i mai en 
més de 15 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.



Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires 
locals

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Censos d'activitats comercials i de serveis

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Elaboració d'un cens d'establiments comercials i de serveis situats a planta baixa que desenvolupin, 
majoritàriament, activitat comercial i detecció i localització de locals i espais buits. El cens inclou el 
nom de l'activitat comercial, adreça, codificació, georeferenciació, imatge de l'establiment, 
observacions i metres lineals de façana que ocupa.

Ajuntaments
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de 
Comerç

Tel.: 934 049 296  
gs.comerc@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Es subvencionarà el 90% per a municipis de menys de 5.000 
habitants, el 75% per a municipis de 5.001 a 10.000 habitants i 
el 50% per a municipis de més de 10.001 habitants. 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

- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport tècnic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.
- L'ens beneficiari es compromet a mantenir actualitzat el cens 
comercial i de serveis.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis; Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de 
mercat.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5037

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de cofinançament per part de l'ens local

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils i mai en 
més de 15 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.



Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires 
locals

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Dinamització i promoció del teixit comercial a les comarques

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a les accions de dinamització i promoció del comerç urbà, els mercats de venda no sedentària 
i les fires que es desenvolupin des del Consell Comarcal i potenciïn les característiques i singularitats 
del comerç de cada territori, establint sinergies entre els diferents elements que conformen el teixit 
comercial i amb l'objectiu de cercar motors per al seu desenvolupament.

Consells comarcals
Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de 
Comerç

Tel.: 934 049 296  
gs.comerc@diba.cat

Compromisos de qualitat

25.000,00 €

Dades tècniques C1-041, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-041.doc

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 C4-019, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-019.doc

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

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:

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

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

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

Donar resposta al 85% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des 
de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbil s.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.



Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires 
locals

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Dinamització i promoció del teixit comercial a les comarques

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer; Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 8/1994, de 25 de maig, de fires de Catalunya; Decret 144/1995, 
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de fires de Catalunya.

●

●5052

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.



Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires 
locals

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Suport a l'estratègia comercial

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'estudis i al disseny d'actuacions i estratègies que tinguin per objectiu la 
millora i la consolidació del teixit comercial del municipi i que destaquin per les seves característiques, 
la singularitat, la complexitat i la capacitat de generar coneixement transferible a altres ens locals.

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 de 
Comerç

Tel.: 934 049 296  
gs.comerc@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les 
sol·licituds de suport tècnic presentades a la Gerència de 
Serveis de Comerç.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de 
consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer; Llei 
23/1991, de 29 de novembre; Llei 8/1994, de 25 de maig, de fires de Catalunya; Decret 144/1995, 
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de fires de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5200

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau d'innovació de l'actuació i de transferibilitat a altres ens

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

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils i mai en 
més de 15 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 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.



Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Gestió i planificació estratègica territorial

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament econòmic local en la seva vessant estratègica, es 
dóna suport a les actuacions següents: 
- Planificació estratègica: plans estratègics integrals, així com diferents fases d'un pla estratègic 
(diagnosi, participació, comunicació, prospectiva, etc.)
- Projectes estratègics: activitats d'identificació, definició, seguiment i promoció
- Avaluació estratègica
- Planificació concurrent
- Oficines de gestió estratègica
- Màrqueting urbà i territorial
- Plans de desenvolupament econòmic: plans directors econòmics, plans d'acció de desenvolupament 
econòmic i similars.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 
Econòmic

Tel.: 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre 
diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a 
cada ens. Vegeu model a: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de 
la Diputació

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

65● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

20● Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)

15● Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model 
d'agències)



Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Gestió i planificació estratègica territorial

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

25.000,00 €

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 C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de 
verificació de les activitats realitzades.

- No són subvencionables actuacions de comerç i turisme.
- Import màxim d'ajut: 25.000 euros en cas d'execució individual 
i 30.000 euros en actuacions conjuntes i supramunicipals.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial de Catalunya; Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 19/2013, de 
9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

●

●

- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o l'adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5099

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 3 dies 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 3 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.



Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Informació estadística territorial

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic en matèria d'estadística socioeconòmica municipal per facilitar la presa de decisions en 
l'àmbit de la promoció econòmica, especialment relacionada amb la informació existent en el 
programa Hermes: demografia, activitat econòmica, mercat de treball i qualitat de vida. També inclou 
informació sobre fonts de dades estadístiques municipals i assessorament sobre les metodologies, 
les variables i els indicadors més adients.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , mancomunitats
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 
Econòmic
Tel.: 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Més informació: www.diba.cat/hermes

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada:  Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels 
Treballadors.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5104

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 sol·licitada

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 3 dies 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 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Informes estratègics de desenvolupament econòmic lo cal

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Elaboració d'un informe de prediagnosi per a l'impuls de plans estratègics territorials, de plans de 
desenvolupament econòmic local així com d'acords i projectes territorials. Inclou:
- Anàlisi del municipi en els àmbits territorial, econòmic, social i de governança
- Aspectes crítics del desenvolupament econòmic local
- Tendències i models de referència 
- Elements per a l'estratègia 
- Recomanacions per al disseny, l'organització i la posada en marxa dels processos esmentats.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 
Econòmic
Tel.: 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial de Catalunya; Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 19/2013, de 
9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5105

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 sol·licitada

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 3 dies 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 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Iniciatives territorials innovadores per al desenvo lupament 
econòmic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a actuacions que incorporin nous models, enfocaments, temes o metodologies d'intervenció 
en el desenvolupament econòmic local, capaces de generar impactes de valor per als territoris i 
susceptibles de ser transferides. Es consideraran d'interès especial:
- Nous models de desenvolupament econòmic i territorial
- Estratègies d'innovacció
- Anàlisi i estudi de noves oportunitats per al desenvolupament econòmic del territori
- Economia social i solidària
- Dinamització d'espais buits o en desús
- Estratègies per generar activitat econòmica vinculada als recursos culturals, patrimonials i 
paisatgístics (amb orientació no turística).

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 
Econòmic

Tel.: 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre 
diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a 
cada ens. Vegeu model a: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de 
la Diputació

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

65● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

20● Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)

15● Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model 
d'agències)



Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Iniciatives territorials innovadores per al desenvo lupament 
econòmic

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

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

Dades tècniques C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de 
verificació de les activitats realitzades.

- No són subvencionables actuacions de comerç i turisme.
- Import màxim d'ajut: 20.000 euros en cas d'execució 
individual, i 40.000 euros en cas d'actuacions conjuntes i 
supramunicipals.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació; Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural de Catalunya; Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

●

●

- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o l'adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5109

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 3 dies 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 3 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.



Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Observatoris del desenvolupament econòmic local

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Suport destinat a enfortir les activitats i els serveis prestats per la Xarxa d'Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). Aquests observatoris tenen per objectiu recopilar, 
organitzar, generar i difondre, de manera continuada, informació territorial d'interès per a la presa de 
decisions, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament econòmic local.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Ajuntaments de municipis de més de 75.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s

Destinataris:

Recurs econòmic 
Fons de prestació

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 
Econòmic
Tel.: 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 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

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o l'adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

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



Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Observatoris del desenvolupament econòmic local

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de 
verificació de les activitats realitzades.

- L'ens local ha de formar part de la Xarxa d'Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
- En cas d'imports sobrants deguts a ajuts no acceptats, 
renúncies expresses i reduccions es distribuiran durant l'any 
2014 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de 
l'import justificat respecte del concedit.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació.

●

●

Altres condicions: 

5130

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.



Optimització de la gestió i la concertació supramun icipal 
(agències)

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Agències de desenvolupament econòmic local

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a la creació i la consolidació d'agències de desenvolupament econòmic local (ADEL). Les 
actuacions objecte de suport són:
- Direcció de les ADEL (gerències) constituïdes formalment
- Plans de gestió (anuals i plurianuals) 
- Reorientació estratègica d'instruments existents per al desenvolupament econòmic (treballs tècnics, 
processos de concertació, acords, etc.) 
- Estudis i informes específics per a l'optimització de les polítiques de desenvolupament econòmic 
local (mapa de recursos, catàleg de serveis, instruments jurídics, finançament, organització, etc.).

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 
Econòmic

Tel.: 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre 
diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a 
cada ens. Vegeu model a: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de 
la Diputació

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

65● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

20● Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)

15● Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model 
d'agències)



Optimització de la gestió i la concertació supramun icipal 
(agències)

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Agències de desenvolupament econòmic local

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

30.000,00 €

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 C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de 
verificació de les activitats realitzades.

- Podràn ser destinataris els ens locals constituïts com a 
agència de desenvolupament econòmic local i els que liderin 
processos de constitució d'agències en l'àmbit territorial 
corresponent.
- Import màxim d'ajut: 30.000 euros
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació.

●

●

No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o l'adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5016

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 3 dies 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 3 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.



Optimització de la gestió i la concertació supramun icipal 
(agències)

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Millora de la competitivitat d'empreses de producte s 
alimentaris locals i de qualitat

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Suport econòmic a activitats adreçades a enfortir i dinamitzar el teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, d'acord amb el Pla estratègic i operatiu de la Xarxa 
de Productes de la Terra. Les activitats s'han d'emmarcar en les línies estratègiques següents:
- Coneixement i estructuració del sector 
- Optimització de la gestió empresarial
- Millora de la producció
- Promoció i millora de la comercialització
- Posada en valor del territori
- Influència sobre organitzacions públiques i privades.

Els destinataris dels ajuts són els ens locals membres de la Xarxa de Productes de la Terra. Aquesta 
xarxa és una agrupació voluntària d'ens locals d'àmbit supramunicipal, majoritàriament comarcal, 
sense personalitat jurídica pròpia que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
La Xarxa, que té la finalitat d'enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat 
de la terra i el mar de la província, disposa de més de 1.000 empreses censades i, per estructurar les 
seves actuacions, d'un Pla estratègic i operatiu on s'estableixen les línies estratègiques i les 
actuacions que cal desenvolupar.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Consells comarcals, consorcis locals i agències
Destinataris:

Recurs econòmic 
Fons de prestació

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu
Tel.: 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de 
la Diputació

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

No són elegibles les despeses de creació d'infraestructures, creació o adquisició de béns  
inventariables, altres despeses amortitzables i les destinades a l'organització directa per part de 
l'ens local d'agromercats o fires.

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

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



Optimització de la gestió i la concertació supramun icipal 
(agències)

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Millora de la competitivitat d'empreses de producte s 
alimentaris locals i de qualitat

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 C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de 
verificació de les activitats realitzades.

- Cada ens local ha de realitzar obligatòriament, com a mínim, 
una activitat en cadascuna de les següents línies del Pla 
estratègic i operatiu de la Xarxa de Productes de la Terra: L4 - 
Optimització de la gestió empresarial i L5 - Millora de la 
producció. Aquestes activitats han de suposar, com a mínim, un 
30% del cost total de l'acció.
- Els destinataris han d'estar adherits a la Xarxa de Productes 
de la Terra.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació.

●

●

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5120

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.



Optimització de la gestió i la concertació supramun icipal 
(agències)

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Optimització de la gestió de les polítiques de merc at de 
treball en l'àmbit supramunicipal

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport en matèria d'ordenació i racionalització de l'oferta de serveis que presten els serveis locals 
d'ocupació, amb l'objectiu de plantejar una redefinició del model actual en la intervenció pública local 
en l'àmbit del mercat de treball, que comporta l'assistència tècnica en l'elaboració d'un pla 
d'optimització de l'eficiència, de maximització de la capacitat d'adaptació a l'entorn (flexibilitat) i de 
garantia de la sostenibilitat dels serveis locals d'ocupació.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.: 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

- Les entitats beneficiàries són les agències de 
desenvolupament econòmic formalment constituïdes o aquells 
ens locals que liderin el procés de constitució en el seu territori.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;Llei 11/2013, 
de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació 
d'ocupació.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5132

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 sol·licitada

Els recursos tècnics seran lliurats en el 90% en un termini màxim de 10 mesos des de la 
resolució i mai en més de 12 mesos.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 12 mesos, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Optimització de la gestió i la concertació supramun icipal 
(agències)

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Optimització de la gestió de les polítiques de teix it productiu 
en l'àmbit supramunicipal

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic especialitzat a les agències de desenvolupament econòmic formalment constituïdes o a 
aquells ens locals que liderin el procés de constitució al seu territori per tal d'analitzar, diagnosticar, 
elaborar i implantar un model eficient de prestació de serveis a les empreses i a les persones 
emprenedores per part dels ens locals del territori, en el marc del model de concertació i gestió del 
desenvolupament econòmic local proposat per la Diputació de Barcelona. 
Aquest suport s'adaptarà a les característiques i la situació de partida de cada territori, i es 
concretarà, si escau, en un pla de transició.

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:
Servei Teixit Productiu

Tel.: 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

- Els destinataris del recurs son les Agències de 
desenvolupament econòmic local i els ajuntaments de 
municipis de fins a 300.000 habitants i resta d'ens que liderin el 
procés de constitució d'una agència en l'àmbit territorial 
corresponent.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;Llei 11/2013, 
de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació 
d'ocupació.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5133

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 sol·licitada

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

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



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Finançament d'accions per al foment de l'ocupació

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport econòmic a les actuacions desenvolupades pels ens locals en matèria d'intermediació laboral 
(demanda i oferta de feina), amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones aturades, la 
igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat de treball i la relació dels serveis locals d'ocupació amb les 
empreses.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.: 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre 
diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a 
cada ens. Vegeu model a: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de 
la Diputació

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o l'adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

65● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

20● Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)

15● Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model 
d'agències)



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Finançament d'accions per al foment de l'ocupació

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

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

Dades tècniques C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de 
verificació de les activitats realitzades.

- No es poden incloure accions de formació 
professionalitzadora.
- Import màxim d'ajut: 85.000 euros en cas d'execució 
individual, i 140.000 euros en cas d'actuacions conjuntes i 
supramunicipals.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera; Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a 
l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

●

●

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5086

Codi recurs:

Donar resposta al 100% de les consultes electròniqu es, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

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 3 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.



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Finançament dels serveis locals d'ocupació

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Suport econòmic a les actuacions desenvolupades pels serveis locals d'ocupació (SLO) amb conveni 
vigent per posar a disposició l'aplicació metodològica Xaloc amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de 
treball en l'àmbit local.
El fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques dels SLO (la majoria 
cofinançades a través de subvencions), la qual cosa assegura la prestació contínua del servei a les 
persones demandants d'ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball 
vacants.

El càlcul del fons es fa de la manera següent:
- L'ajut econòmic serà el resultant de multiplicar les actuacions ponderades per l'import per actuació, 
segons el tram poblacional
- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals realitzades en els 
darrers 12 mesos (font: Aplicació Xaloc), que es ponderaran segons la metodologia de treball de la 
Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació, i que corresponen a les tipologies següents: actuacions amb 
empreses, actuacions amb demandants i actuacions d'intermediació.
- L'import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del pressupost aprovat per a 
aquest recurs per a cada tram 
- El tram poblacional es basa en el nombre d'habitants, d'acord amb l'últim padró continu disponible 
en el moment del càlcul (font: Hermes). Trams poblacionals: 
    . entitats locals de més de 50.000 habitants
    . entitats locals amb una població compresa entre els 20.001 i els 50.000 habitants
    . entitats locals amb una població compresa entre els 10.001 i els 20.000 habitants
    . entitats locals amb una població compresa entre els 5.000 i els 10.000 habitants
    . entitats locals de menys de 5.000 habitants.

Imports màxim i mínim d'ajut: 100.000 euros i 5.000 euros, respectivament.
No es concedirà l'ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 euros.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Fons de prestació

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball
Tel.: 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de 
la Diputació

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

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



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Finançament dels serveis locals d'ocupació

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 C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres materials elaborats 
que verifiquin l'estat de realització de l'actuació subvencionada.

- Conveni de col·laboració entre l'ens local i la Diputació de 
Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia i 
l'aplicatiu Xaloc, vigent a data de la publicació de la present 
convocatòria.
- Activitat realitzada i registrada a l'aplicació XALOC de 1.000 
actuacions mínimes, durant un període de 12 mesos.
- No es poden incloure accions de formació 
professionalitzadora.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o l'adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Donar resposta al 100% de les consultes electròniqu es, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

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 3 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, 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.



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Finançament dels serveis locals d'ocupació

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul 
del creixement i de la creació d'ocupació;  Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

●

●5089

Codi recurs:



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Indicadors bàsics del mercat de treball

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Elaboració d'un informe en format HTML que inclou l'anàlisi i l'explicació d'un conjunt d'indicadors que 
proporcionen una diagnosi de la situació del mercat de treball en l'àmbit municipal, amb l'objectiu de 
millorar l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques locals en matèria d'ocupació.

Ajuntaments de municipis entre 1.001 habitants i 50 .000 habitants, mancomunitats, comunitats 
de municipis

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.: 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5103

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Població superior a 2.500 habitants

● Preferentment, municipis de la segona corona metropolitana i de comarques d'interior

● No existència d'estructures tècniques d'elaboració d'estadístiques i anàlisis sobre el 
mercat de treball

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 5.

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



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Integració laboral de persones amb discapacitat (Ad apta)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport als ens locals en matèria d'integració laboral i social de persones amb discapacitat amb 
l'objectiu d'incorporar-les a les seves organitzacions. Elaboració d'instruments que proporcionen la 
identificació, anàlisi i descripció de llocs de treball susceptibles de ser ocupats per persones amb 
discapacitat.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.: 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual saprova el text 
refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; Llei 
53/2003, de 10 de desembre, sobre l'ocupació pública de discapacitats; Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública; Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei general de la seguretat social; Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5115

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants: amb caràcter preferent, municipis o agrupacions de municipis de 
més de 10.000 habitants

Els recursos tècnics seran lliurats en el 90% en un termini màxim de 10 mesos des de la 
resolució i mai en més de 12 mesos.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 12 mesos, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Integració sociolaboral de persones amb malalties m entals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Suport econòmic a les actuacions desenvolupades per les oficines tècniques laborals (OTL) amb 
conveni vigent d'adhesió a la Xarxa d'OTL amb l'objectiu de millorar la inserció laboral de persones 
amb malaltia mental. Aquest fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques 
d'aquestes oficines, la majoria cofinançades a través de subvencions, la qual cosa assegura la 
prestació contínua del servei a les persones demandants d'ocupació amb trastorns mentals de salut i 
a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants.

El suport econòmic es calcula sobre la ponderació de les variables següents: nombre de persones 
ateses (30%) i nombre d'actuacions realitzades (40%) durant un període de 12 mesos; població en 
edat de treballar susceptible de patir una malaltia mental (20%) i km2 (10%) de l'àmbit territorial 
d'influència de l'OTL.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Fons de prestació

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball
Tel.: 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 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

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o l'adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

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



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Integració sociolaboral de persones amb malalties m entals

Compromisos de qualitat

- 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 C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres materials elaborats 
que verifiquin l'estat de realització de l'actuació subvencionada.

- Una vegada aplicat el càlcul econòmic a totes les OTL, si se 
supera la consignació pressupostària disponible, s'aplicarà una 
reducció per import fix i igual a totes elles.
- Tots els ens destinataris han d'agrupar, com a mínim, més de 
20.000 habitants i, preferentment, 30.000 habitants. Els 
municipis que tinguin menys de 20.000 habitants poden ser 
destinataris sempre que ho facin mancomunadament o 
mitjançant agrupació territorial.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual saprova el text 
refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; Llei 
53/2003, de 10 de desembre, sobre l'ocupació pública de discapacitats; Reial decret legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; Reial 
Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei general de la 
seguretat social.

●

●

Altres condicions: 

5116

Codi recurs:

Donar resposta al 100% de les consultes electròniqu es, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

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 3 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, 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.



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupac ió: 
persones i empreses

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'activitats en matèria d'intermediació laboral amb l'objectiu de 
proporcionar eines i coneixements tant a les persones demandants d'ocupació com a les empreses. 
Es posa a disposició dels ens locals un conjunt d'activitats catalogades en els blocs següents: 
1. Tallers d'alfabetització digital, de durada entre 4 i 25 hores
2. Tallers de recerca de feina, de durada entre 4 i 15 hores
3. Sessions d'orientació laboral, de durada entre 10 i 20 hores
4. Sessions de suport a l'empresa, de durada entre 2 i 5 hores.

Més informació: www.diba.cat/web/promoeco/recull-smt

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.: 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-052, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-052.doc

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 25%

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

Dades tècniques C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf

- L'import màxim anual per ens local és de 6.000 euros.
- Més informació: www.diba.cat/promoeco/recull-smt

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Només es considera elegible la despesa corresponent a la contractació de la persona experta o 
empresa consultora que imparteix el taller o sessió.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Criteris de valoració:

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

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 5.

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



Polítiques de mercat de treball
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupac ió: 
persones i empreses

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: S'hi afegeix la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a 
l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

●

●5186

Codi recurs:

concretes pertinents.



Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport als CLSE i altres ens locals proveïdors d'acord amb el cens de la Diputació de Barcelona 
(www.diba.cat/web/promoeco/teixit/default).
Es preveuen ajuts a les estructures de personal tècnic, als serveis i les actuacions adreçades a 
desvetllar vocacions empresarials, generar noves activitats econòmiques, consolidar i fer créixer les 
existents, i a les d'implantació de sistemes de qualitat. Els serveis i les actuacions poden ser serveis 
estables d'informació, consultes, tramitacions, assessorament, accions de sensibilització i formació, 
serveis d'allotjament, etc. (incloent-hi la promoció, la difusió i les eines i els recursos necessaris), així 
com actuacions puntuals (com ara jornades).

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel.: 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Dades tècniques C1-053, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-053.doc
Per a actuacions d'execució conjunta, s'ha d'adjuntar una carta 
d'adhesió per a cada ens. Vegeu model a: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories. Per 
actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació 
documental de l'acord de concertació.

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de 
la Diputació

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

65● Grau de qualitat tècnica de l'actuació (solidesa i idoneïtat,dimensió i impacte de l'activitat 
prevista i dimensió de l'estructura de personal tècnic i del pressupost anual)

20● Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)

15● Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model 
d'agències)



Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

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

Dades tècniques C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Exemplar de materials editats i altres elements de verificació de 
les activitats realitzades i, si escau, certificat acreditatiu del 
compliment del requisit del personal tècnic mínim

- L'àmbit territorial d'actuació del conjunt d'ens executors ha 
d'incloure una població potencialment emprenedora de 16 a 64 
anys igual o superior a 16.500 persones i un número 
d'empreses igual o superior a 2.250 per a comarques 
metropolitanes, i 11.250 persones i 975 empreses per a 
comarques no metropolitanes, segons padró continu INE,RGSS 
i RETA (excloent codi CCAE 46 i 47). 
- L'estructura mínima equivalent serà d'un tècnic/a A1 o A2 a 
temps complet tot l'any per cada ens executor.
- Els centres locals de serveis a les empreses han d'estar 
catalogats en el Cens de CLSE 2014.
- Import màxim d'ajut: 100.000 euros en cas de sol·licituds 
municipals, i 150.000 euros en cas de sol·licituds 
supramunicipals.
- Cost mínim de l'actuació: 50.000 euros
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 

●

●

- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o l'adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5038

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.



Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació.



Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Informes sobre projectes de desenvolupament local ( Mentor)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

El Mentor ofereix suport tècnic especialitzat en:
- Projectes de desenvolupament econòmic (Territori): equipaments de suport al teixit empresarial, 
projectes vinculats a sectors estratègics, etc.
- Projectes específics de polígons d'activitat econòmica (PAE), ja siguin de creació recent o 
consolidats.
Les tipologies d'assistència són:
- Mentor Territori: estudis de viabilitat econòmica, d'impacte econòmic i plans operatius de projectes 
promoguts pels ens locals
- Mentor PAE: plans de llançament i promoció inicial per a polígons de creació recent, i plans de 
millora i dinamització per als consolidats.  

Més informació: www.diba.cat/web/promoeco/tecnica/gestio/mentor

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:
Servei Teixit Productiu

Tel.: 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-054, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-054.doc

Una per ens local.

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

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

- Import màxim de l'ajut 15.299,99 euros + IVA.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial de Catalunya; Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 19/2013, de 
9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5108

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 sol·licitada

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 5.

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



Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Polígons d'activitat econòmica (PAE)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a la realització de plans de millora i dinamització dels PAE. S'hi inclouen dos àmbits:
- Informació i estratègia: censos i sistemes d'informació, estudis estratègics i específics
- Gestió de serveis i associacionisme: millora dels serveis operatius i estratègics, promoció i 
comercialització, atracció d'inversions, creació i foment d'entitats de gestió, mancomunació de serveis 
o gestió conjunta de diferents PAE del mateix municipi o amb òptica supramunicipal, etc.

Els plans han de partir d'una conceptualització integral i estratègica, i no han de preveure la 
realització d'actuacions aïllades ni adreçades a les empreses de forma genèrica encara que incloguin 
les dels PAE.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel.: 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta, s'ha d'adjuntar una carta 
d'adhesió per a cada ens. Vegeu model a: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories. Per 
actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació 
documental de l'acord de concertació.

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de 
la Diputació

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

65● Grau de qualitat tècnica de l'actuació (solidesa, idoneïtat i conceptualització integral i 
estratègica)

20● Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)

15● Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model 
d'agències)



Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Polígons d'activitat econòmica (PAE)

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

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

Dades tècniques C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de 
verificació de les activitats realitzades.

- En la memòria de sol·licitud de l'actuació cal consignar 
expressament el nom dels polígons objecte de l'actuació i les 
seves característiques bàsiques (superfície, nombre 
d'empreses i de treballadors de cadascun dels polígons).
- Import màxim d'ajut: 50.000 euros en cas de sol·licituds 
municipals, i 75.000 euros en cas de sol·licituds 
supramunicipals.
- El cost mínim de l'actuació ha de ser de 25.000 euros.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial de Catalunya; Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

●

●

- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o l'adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5154

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.



Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Projectes singulars de dinamització del teixit prod uctiu

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport econòmic a projectes que tinguin per obectiu dinamitzar i potenciar el teixit productiu local com 
ara els següents:
1. Projectes experimentals innovadors
2. Projectes d'actuació en els àmbits següents:
    - Plans d'impuls a la innovació empresarial
    - Plans de millora de la regulació local i projectes de creació de finestretes úniques empresarials
    - Projectes d'emprenedoria social i responsabilitat social empresarial
    - Projectes sobre sectors estratègics.

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel.: 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta, s'ha d'adjuntar una carta 
d'adhesió per a cada ens. Vegeu model a: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories. Per 
actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació 
documental de l'acord de concertació.

dues per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de 
la Diputació

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

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o 
espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

65● Grau de qualitat tècnica de l'actuació (solidesa i idoneïtat)

20● Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)

15● Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model 
d'agències)



Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Projectes singulars de dinamització del teixit prod uctiu

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

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

Dades tècniques C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de 
verificació de les activitats realitzades.

- No són subvencionables actuacions de comerç i turisme.
- Import màxim d'ajut: 50.000 euros en cas de sol·licituds 
municipals, i 75.000 euros en cas de sol·licituds 
supramunicipals.
- El cost mínim de l'actuació ha de ser de 25.000 euros.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de 
ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut 
finalment atorgat  pel coeficient 0,60. Per a un cost total 
justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la 
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de 
cofinançament previst.
- Més informació: 
www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació.

●

●

- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o l'adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5177

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.



Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Recull d'activitats de suport al teixit empresarial

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a un conjunt d'activitats catalogades que tenen per objectiu potenciar l'oferta de serveis a les 
empreses i les persones emprenedores:
- Sessions d'acompanyament per a persones emprenedores que tinguin un projecte empresarial, amb 
una durada d'entre 2 i 6 hores
- Tallers de consolidació per a empreses, amb una durada d'entre 8 i 20 hores
- Tallers amb acompanyament individualitzat per a empreses que vulguin millorar la gestió en 
màrqueting i comercialització, internacionalització, innovació empresarial, estratègia i responsabilitat 
social empresarial, amb una durada de 13 hores
- Sessions informatives sobre temes d'actualitat per a persones emprenedores i empreses, amb una 
durada d'entre 2 i 4 hores. Més informació: www.diba.cat/web/promoeco/tecnica/catact

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

Destinataris:

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel.: 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-055, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-055.doc

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 25%

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

Dades tècniques C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-024.pdf

- L'import màxim d'ajut anual per ens local és de 15.000 euros
- Més informació: www.diba.cat/web/promoeco/tecnica/catact

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Només es considera elegible la despesa corresponent a la contractació de la persona experta o 
empresa consultora que imparteix el taller o sessió.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Criteris de valoració:

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 5.



Polítiques de teixit productiu
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Recull d'activitats de suport al teixit empresarial

30/09/2015

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació.

●

●5185

Codi recurs:

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



Polítiques locals de turisme
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Actuacions de senyalització turística

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Es dóna suport a l'execució d'actuacions de senyalització turística que disposin de projecte previ. 
Aquest concepte comprèn la contractació i implantació de la senyalització, i cobreix els diferents 
àmbits possibles: patrimoni, identificació de l'itinerari, etc. D'acord amb els objectius d'harmonització, 
uniformitat i desenvolupament en xarxa, les actuacions s'ajustaran als criteris i els models de 
senyalització de la Diputació de Barcelona.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

Tel.: 934 022 970
ot.turisme@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-056, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-056.doc

Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens 
local  i de facilitar informació, documentació i espais per al 
desenvolupament correcte de l'actuació.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5009

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Grau de l'oferta i de la demanda turística de l'àrea d'influència

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 7 punts sobre 10 i mai menys de 5.

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



Polítiques locals de turisme
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Estudis de planificació i gestió turística

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'elaboració d'estudis i informes relacionats amb la gestió turística de les destinacions de la 
província de Barcelona amb l'objectiu de millorar-ne el desenvolupament. Aquests treballs poden ser 
plans estratègics de turisme, anàlisis de recursos turístics, plans de màrqueting i estudis de viabilitat 
de recursos i productes turístics, entre d'altres.

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 Tècnica de Turisme

Tel.: 934 022 970
ot.turisme@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 25%
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

Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens 
local i de facilitar informació, documentació i espais per al 
desenvolupament correcte de l'actuació.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5068

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 sol·licitada

● Grau de l'oferta i de la demanda turística de l'àrea d'influència

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció 
satisfactòria a les consultes efectuades amb una pu ntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

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



Polítiques locals de turisme
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Projectes tècnics de senyalització turística

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'elaboració i redacció de projectes referents a les necessitats de senyalització turística dels 
municipis i les comarques amb l'objectiu de potenciar l'oferta del territori.

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 Tècnica de Turisme

Tel.: 934 022 970
ot.turisme@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens 
local i de facilitar informació, documentació i espais per al 
desenvolupament correcte de l'actuació.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5178

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Grau de l'oferta i de la demanda turística de l'àrea d'influència

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 7 punts sobre 10 i mai menys de 5.

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