


Àrea d'Atenció a les Persones

Acció comunitària i participació ciutadana

Dinamització associativa 2.0

Mediació comunitària itinerant

Projectes d'acció comunitària

Projectes de participació ciutadana

Acció comunitària, participació, igualtat i joventut

Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania

Animals de companyia

Animals de companyia (gossos i gats)

Atenció a les persones grans

Els serveis socials més a prop

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

Programes per a les persones grans

Atenció domiciliària, dependència i suport a persones cuidadores

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

Projectes en l'àmbit de la dependència

Serveis d'atenció domiciliària

Consum

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

Exposició: "Consum. Com som?"

Serveis municipals de consum

Igualtat i drets civils

Projectes d'igualtat i drets civils

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

Suport en l'abordatge integral de la violència masc lista

Inclusió social

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

Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l'hab itatge



Gestió de prestacions econòmiques de caràcter socia l

Plans d'inclusió social

Projectes i serveis d'alimentació d'urgència

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

Infància i adolescència en risc i atenció a les drogodependències

Planificació i projectes locals de prevenció de con sum de drogues

Projectes per a infants i adolescents en situació d e risc

PENSA-Jove

PENSA-Jove als instituts (tallers)

PENSA-Jove, suport tècnic específic

Salut pública

Control d'establiments de tatuatge i pírcing

Control sanitari de l'aigua de consum humà

Control sanitari de piscines d'ús públic

Exposicions de promoció de la salut

Millora de les condicions de seguretat i salubritat  a les platges

Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors

Promoció de la salut

Sanitat ambiental

Seguretat alimentària

Vigilància i control d'establiments alimentaris

Suport als serveis socials municipals

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

Finançament de l'àmbit de benestar social

Supervisió d'equips dels serveis socials bàsics



Àrea de Cultura, Educació i Esports

Acompanyament a l'escolaritat

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

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

Espais de debat educatiu

Exposició: "Escoles d'altres mons"

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

Projectes d'acompanyament a l'escolaritat

Tallers de suport a les competències clau

Arxius municipals i patrimoni documental local

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Centres i serveis educatius municipals

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

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

Programació i manteniment d'equipaments educatius

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

Suport al servei de menjador de les escoles bressol  municipals

Desenvolupament cultural local

Plans i projectes per al desenvolupament cultural l ocal

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

Tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

Difusió artística als municipis

Festivals artístics

Esport local: activitats esportives

Activitats esportives per a petits municipis

Assessoraments d'activitats esportives

Cessió de trofeus i medalles

Instruments tècnics d'esdeveniments esportius

Préstec de material esportiu



Esport local: equipaments esportius

Assessoraments d'equipaments esportius

Instruments tècnics d'instal·lacions esportives

Millora del material esportiu inventariable

Museus i patrimoni cultural moble

Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Mapes de patrimoni cultural

Orientació, transició escola-treball i formació professional

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

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

Planificació educativa

Planificació i participació educativa



Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Desenvolupament de mercats i fires locals

Accions de foment de fires locals

Accions de foment de mercats de venda no sedentària

Modernització de les estructures dels mercats de ve nda no sedentària

Servei de préstec de carpes

Desenvolupament del teixit comercial urbà

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

Actuacions per a la gestió integral del teixit come rcial urbà

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

Gestió de la dinamització en un centre comercial ur bà

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

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

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

Censos d'activitats comercials i de serveis

Suport a l'estratègia comercial

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Gestió i planificació estratègica territorial

Informació estadística territorial

Informes estratègics de desenvolupament econòmic lo cal

Iniciatives territorials innovadores per al desenvo lupament econòmic

Optimització de la gestió i la concertació supramunicipal (agències)

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

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

Polítiques de mercat de treball

Finançament d'accions per al foment de l'ocupació

Finançament dels serveis locals d'ocupació

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

Polítiques de teixit productiu



Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Informes sobre projectes de desenvolupament local ( Mentor)

Polígons d'activitat econòmica (PAE)

Projectes singulars de dinamització del teixit prod uctiu

Recull d'activitats de suport al teixit empresarial

Polítiques locals de turisme

Actuacions de senyalització turística

Estudis de planificació i gestió turística

Projectes tècnics de senyalització turística



Àrea de Presidència

Ciutats i regions digitals

Estudis de provisió de banda ampla al territori

Cooperació al desenvolupament i projecció internacional

Educació per al desenvolupament (EpD)

Informes per a la projecció internacional del terri tori

Projecció internacional del territori

Formació

Assistència tècnica integral en formació

Millora de la gestió pública

Anàlisi de les competències i els serveis municipal s

Gestió estratègica de les plantilles

Millora de l'organització dels ens locals

Millora de processos i optimització de la gestió de  documents electrònics

Oficines d'atenció ciutadana (OAC)

Planificació, seguiment i avaluació de plans i prog rames locals

Transparència i reutilització de la informació públ ica

Recursos humans

Assessorament jurídic en la gestió de recursos huma ns

Assistència als tribunals i òrgans de selecció

Auditoria de l'administració de personal

Elaboració de la nòmina municipal en entorn web

Informes jurídics

Instrucció d'expedients disciplinaris

Instruments de planificació, gestió i desenvolupame nt de recursos humans

Prevenció de riscos laborals

Processos de negociació de les condicions de trebal l

Representació i defensa davant d'altres institucion s

Representació i defensa en processos judicials



Regulació de la societat de la informació

Auditories biennals de protecció de dades personals

Plans especials d'auditoria per a la protecció de d ades personals

Sistema d'informació del padró d'habitants

Gestió del padró d'habitants

Sistemes d'informació municipals

Diagnosi i elaboració de plans directors TIC

Integració dels sistemes d'informació locals amb se rveis supramunicipals

Presència institucional a Internet



Àrea de Territori i Sostenibilitat

Accessibilitat i mobilitat

Estudis i plans d'accessibilitat

Estudis i plans de mobilitat urbana

Activació temporal d'espais sense ús

Adequació i activació d'espais buits per a usos tem porals

Estudis per a l'adequació d'espais buits per a usos  temporals

Activitats i establiments

Cens d'activitats

Estudis en matèria d'activitats i establiments

GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats

Plans d'autoprotecció

Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable

Elaboració d'informes d'anàlisi i valoració dels es pais lliures en el marc del projecte SITxell

Plans d'acció per a la infraestructura verda local

Anàlisi i planificació viària municipal

Suport al manteniment de ponts municipals

Avaluació i gestió ambiental

Adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i adequ ació acústica de locals

Anàlisi d'aigües

Avaluació del soroll

Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat a cústica i plans d'acció

Estudis de la qualitat de l'aire

Mesures dels camps electromagnètics

Plans de millora de la qualitat de l'aire

Verificació de l'estanquitat de la xarxa urbana de distribució d'aigua

Canvi climàtic i sostenibilitat

Cessió de bicicletes

Implantació de mesures de gestió sostenible ambient al i econòmica



Promoció de la mobilitat sostenible

Promoció de mesures contra el canvi climàtic i per a l'eficiència energètica

Promoció de mesures per a una gestió ambiental i ec onòmica sostenible dels recursos locals

Cartografia i sistema d'informació geogràfica

Actualització de la cartografia d'adreces postals

Elaboració o actualització de la cartografia topogr àfica urbana digital 3D E = 1:1.000

Gestió de la informació geogràfica local

Disseny de polítiques locals d'habitatge

Estudis sectorials per al disseny de les polítiques  locals d'habitatge

Plans locals d'habitatge

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

Planificació de la intervenció en els fons i les co l·leccions d'imatges locals

Planificació de la intervenció en monuments

Projectes d'intervenció en monuments

Protecció del patrimoni arquitectònic

Recerca historicoarqueològica

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals

Plans directors de xarxes de serveis

Projectes d'implantació i renovació de serveis urba ns

Suport a la gestió dels serveis del cicle de l'aigu a i l'enllumenat públic

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Estudis de programació d'equipaments i espai públic

Estudis d'optimització funcional i energètica d'equ ipaments

Gestió dels cementiris municipals

Plans directors d'equipaments i espai públic

Projectes d'equipaments i espai públic

Mobiliari urbà

Bancs i papereres

Espais lúdics i de salut per a la gent gran

Prevenció d'incendis forestals

Obertura de la franja perimetral de baixa combustib ilitat en urbanitzacions



Plans per a la implantació de franges en nuclis hab itats: urbanitzacions o nuclis urbans

Simulacres d'activació del Pla d'Actuació Municipal  d'Emergències per Incendis Forestals

Tractament de vegetació en les parcel·les no edific ades dels ens públics locals

Promoció i gestió local de l'habitatge

Estudis aplicats per a l'ampliació de l'oferta muni cipal d'habitatges destinats a polítiques socials

Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatge s destinats a polítiques socials

Serveis locals d'habitatge

Regeneració de barris i àrees urbanes

Estudis de rehabilitació residencial d'àrees urbane s

Estudis i projectes de regeneració urbana

Sensibilització, participació i divulgació ambiental

Activitats de sensibilització i educació ambiental

Exposicions d'educació ambiental

Tallers ambientals

Urbanisme

Estudis i suport en matèria urbanística

Planejament urbanístic

Xarxa viària de titularitat municipal

Camins municipals

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principa l del municipi (hivern 2015-2016)



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

Dinamització associativa 2.0

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

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

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5050

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Grau de transversalitat

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Grau d'innovació de l'actuació

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

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

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



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

Mediació comunitària itinerant

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

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

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

Compromisos de qualitat

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

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5118

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Població inferior a 15.000 habitants

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

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

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



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

Projectes d'acció comunitària

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

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

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5163

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

● Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Existència d'antecedents

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

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



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

Projectes de participació ciutadana

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

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

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5166

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

● Existència d'antecedents

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

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



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

Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

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

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

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania

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

80.000,00 €

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

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

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

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

10● Grau de transversalitat

5● Treball en xarxa



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

Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

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

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

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5088

Codi recurs:

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

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

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

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



Animals de companyia
Àrea d'Atenció a les Persones

Animals de companyia (gossos i gats)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

1.000,00 €

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

Una per ens local.

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

60● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

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



Animals de companyia
Àrea d'Atenció a les Persones

Animals de companyia (gossos i gats)

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●5021

Codi recurs:

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

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



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

Els serveis socials més a prop

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

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

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

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

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

Compromisos de qualitat

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5060

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



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

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

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

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

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Altres condicions: 

5158

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



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

Programes per a les persones grans

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5161

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



Atenció domiciliària, dependència i suport a person es 
cuidadores

Àrea d'Atenció a les Persones

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

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

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

20/01/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Altres condicions: 

5101

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



Atenció domiciliària, dependència i suport a person es 
cuidadores

Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes en l'àmbit de la dependència

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5173

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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

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



Atenció domiciliària, dependència i suport a person es 
cuidadores

Àrea d'Atenció a les Persones

Serveis d'atenció domiciliària

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5194

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



Consum
Àrea d'Atenció a les Persones

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum

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

Compromisos de qualitat

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

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5034

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

● Nombre habitants destinataris

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

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

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

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



Consum
Àrea d'Atenció a les Persones

Exposició: "Consum. Com som?"

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

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

Ajuntaments, mancomunitats, entitats municipals des centralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Altres condicions: 

5081

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

● Utilització de l'exposició per a activitat associada

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

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



Consum
Àrea d'Atenció a les Persones

Serveis municipals de consum

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

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

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum

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

Compromisos de qualitat

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

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

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

Normativa aplicable:

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

●

●

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

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

5196

Codi recurs:

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

40● Nombre d'habitants eventuals usuaris del servei

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

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

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



Consum
Àrea d'Atenció a les Persones

Serveis municipals de consum

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



Igualtat i drets civils
Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes d'igualtat i drets civils

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

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

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

Compromisos de qualitat

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

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5169

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

● Grau de desenvollupament de mecanismes de seguiment i avaluació

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

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

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



Igualtat i drets civils
Àrea d'Atenció a les Persones

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

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

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

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5204

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

● Necessitat i sostenibilitat de l'actuació

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

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

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



Igualtat i drets civils
Àrea d'Atenció a les Persones

Suport en l'abordatge integral de la violència masc lista

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

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

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

Compromisos de qualitat

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

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5205

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

● Grau de continuitat i estabilitat de l'actuació

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

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

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



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

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

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

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

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5041

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l'hab itatge

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

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

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Altres condicions: 

5048

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

Gestió de prestacions econòmiques de caràcter socia l

Termini de sol·licitud: 

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

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

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

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

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5095

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

Plans d'inclusió social

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

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

Compromisos de qualitat

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

Una per ens local.

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5146

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes i serveis d'alimentació d'urgència

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

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

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5174

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



Inclusió social
Àrea d'Atenció a les Persones

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

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

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

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5175

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



Infància i adolescència en risc i atenció a les 
drogodependències

Àrea d'Atenció a les Persones

Planificació i projectes locals de prevenció de con sum de 
drogues

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5141

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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



Infància i adolescència en risc i atenció a les 
drogodependències

Àrea d'Atenció a les Persones

Projectes per a infants i adolescents en situació d e risc

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Suport de 
Programes Socials

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

Compromisos de qualitat

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

Una per ens local.

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5176

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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



PENSA-Jove
Àrea d'Atenció a les Persones

PENSA-Jove als instituts (tallers)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

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

Compromisos de qualitat

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

Una per ens local.

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Documentació per a la justificació: 

5135

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Implicació municipal en les polítiques de joventut

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

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

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

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



PENSA-Jove
Àrea d'Atenció a les Persones

PENSA-Jove, suport tècnic específic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

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

Compromisos de qualitat

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

Una per ens local.

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Documentació per a la justificació: 

5136

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Control d'establiments de tatuatge i pírcing

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

Ajuntaments
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

Compromisos de qualitat

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

Una per ajuntament.

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5044

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Atenció prioritària per a municipis de fins a 200.000 habitants

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

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

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

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

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Control sanitari de l'aigua de consum humà

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

Compromisos de qualitat

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

1

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5045

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

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

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Control sanitari de piscines d'ús públic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

Ajuntaments
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

Compromisos de qualitat

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

Una per ajuntament.

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5046

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Atenció prioritària per a municipis de fins a 200.000 habitants

● Priorització de les piscines de titularitat municipal

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

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

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

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

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Exposicions de promoció de la salut

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

30/09/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

Compromisos de qualitat

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

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5083

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

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

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Millora de les condicions de seguretat i salubritat  a les 
platges

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

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

Una per ajuntament.

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

60● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

10● Nombre d'habitants de l'ens

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Millora de les condicions de seguretat i salubritat  a les 
platges

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5121

Codi recurs:

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

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

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

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

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

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

30● Nombre d'habitants



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●5127

Codi recurs:

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

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Promoció de la salut

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

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

Una per ajuntament.

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

60● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

20● Nombre d'habitants de l'ens

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Promoció de la salut

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5180

Codi recurs:

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

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Sanitat ambiental

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

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

Una per ajuntament.

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

60● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

20● Nombre d'habitants de l'ens

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Sanitat ambiental

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5190

Codi recurs:

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

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Seguretat alimentària

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

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

Una per ajuntament.

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

60● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

20● Nombre d'habitants de l'ens

10● Participació en els cercles de comparació intermunicipal



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Seguretat alimentària

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Altres condicions: 

5191

Codi recurs:

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

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



Salut pública
Àrea d'Atenció a les Persones

Vigilància i control d'establiments alimentaris

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

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

Compromisos de qualitat

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

Una per ajuntament.

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5214

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Atenció prioritària per a municipis de fins a 15.000 habitants

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

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

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

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

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

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



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

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

Termini de sol·licitud: 

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

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

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

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5042

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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

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

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



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

Finançament de l'àmbit de benestar social

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

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

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats
Destinataris:

Recurs econòmic 
Fons de prestació

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

Compromisos de qualitat

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

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

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

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

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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



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

Finançament de l'àmbit de benestar social

Normativa aplicable:

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

●

●5087

Codi recurs:

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

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

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

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



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

Supervisió d'equips dels serveis socials bàsics

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Altres condicions: 

5198

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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

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



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

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

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

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

Compromisos de qualitat

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

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5035

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la seva resolució i mai en més de 35 
dies hàbils.

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



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

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

Termini de sol·licitud: 

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

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

31/03/2015

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

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

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

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5054

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la recepció de la sol·licitud i mai en 
més de 35 dies hàbils.

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



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

Espais de debat educatiu

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

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

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5062

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la recepció de la sol·licitud i mai en 
més de 35 dies hàbils.

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



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

Exposició: "Escoles d'altres mons"

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

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

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Normativa aplicable:

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

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5082

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Població

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

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

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

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la recepció de la sol·licitud i mai en 
més de 35 dies hàbils.

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



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

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

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

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

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

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

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

30● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

5● Treball en xarxa

5● Situació socioeconòmica del municipi: renda familiar bruta



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

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

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5122

Codi recurs:

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

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

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

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



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

Projectes d'acompanyament a l'escolaritat

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5164

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la recepció de la sol·licitud i mai en 
més de 35 dies hàbils.

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



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

Tallers de suport a les competències clau

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

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

Compromisos de qualitat

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

Una per ens local.

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5208

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

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

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

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la seva resolució i mai en més de 35 
dies hàbils.

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



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

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni 
Cultural

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

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

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

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

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

10● Grau d'innovació de l'actuació

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

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

10● Grau d'inversió pressupostària en cultura per habitant



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

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5005

Codi recurs:

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

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



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

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

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

Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants
Destinataris:

Recurs econòmic 
Fons de prestació

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

Compromisos de qualitat

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

Dades tècniques C4-004, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-004.pdf

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

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

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

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

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



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

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

Normativa aplicable:

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

●

●5047

Codi recurs:

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

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



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

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

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

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

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

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

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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

30● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

5● Treball en xarxa

5● Situació socioeconòmica del municipi: renda familiar bruta



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

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

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5092

Codi recurs:

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

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

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

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



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

Programació i manteniment d'equipaments educatius

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5160

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la recepció de la sol·licitud i mai en 
més de 35 dies hàbils.

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



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

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

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5167

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la recepció de la sol·licitud i mai en 
més de 35 dies hàbils.

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



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

Suport al servei de menjador de les escoles bressol  
municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

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

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

Recurs econòmic 
Fons de prestació

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

Compromisos de qualitat

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

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

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

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

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

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



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

Suport al servei de menjador de les escoles bressol  
municipals

Normativa aplicable:

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

●

●5203

Codi recurs:

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

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



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Plans i projectes per al desenvolupament cultural l ocal

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos 
Culturals

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

Compromisos de qualitat

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

Una única sol·licitud per municipi

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5151

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

● Ordre d'entrada de la sol·licitud

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

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



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos 
Culturals

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

Compromisos de qualitat

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

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

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

40● Volum i qualitat cultural de l'actuació

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

15● Projecció supramunicipal de l'actuació

10● Ús temporal d'espais buits del municipi

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

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



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

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

Normativa aplicable:

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

●

●5206

Codi recurs:

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



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

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

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

Destinataris:

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos 
Culturals

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

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

Una única sol·licitud per municipi.

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

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

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

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

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

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Criteris de valoració:

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

● Existència de crèdit pressupostari

● Ordre d'entrada de la sol·licitud



Desenvolupament cultural local
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

Termini de sol·licitud: 
30/09/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5209

Codi recurs:

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

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 22 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 10 dies hàbils per 
disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

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

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 22 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 10 dies hàbils per 
disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Difusió artística als municipis
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Festivals artístics

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

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

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel.: 934 022 683
oda@diba.cat

35.000,00 €

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

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

Municipis fins a 1.000 habitants: sense cofinançament. 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants: 30%. Municipis de 5.001 i 
20.000 habitants: 40%. Municipis de 20.001 a  50.000 
habitants: 50%. Municipis de més de 50.000 habitants: 60%. 
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals  
amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

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

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: La quantitat justificada per Capítol I no podrà excedir del 30% de l'import 
total de l'ajut.
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

40● Volum i qualitat artística de la programació

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

15● Especialització i foment de la producció artística

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

10● Grau d'implantació i projecció supramunicipal



Difusió artística als municipis
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Festivals artístics

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5085

Codi recurs:

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

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



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

Activitats esportives per a petits municipis

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Ajuntaments de municipis de fins a 1.000 habitants
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

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

Una per ens local.

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

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

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



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

Activitats esportives per a petits municipis

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5008

Codi recurs:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció 
satisfactòria a les consultes efectuades amb una pu ntuació igual o superior a 8 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

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

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

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



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

Assessoraments d'activitats esportives

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Altres condicions: 

5024

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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



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

Cessió de trofeus i medalles

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-043, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-043.doc

- Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 
31/12/15 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent, 
d'acord amb la claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.
- Les sol·licituds s'han de presentar, com a mínim, quinze dies 
abans de la data de celebració de l'activitat. No s'acceptaran 
sol·licituds amb més de dos mesos d'antelació.
- Amb caràcter general, les sol·licituds seran ateses fins a 
esgotar les existències.

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5040

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció 
satisfactòria a les consultes efectuades amb una pu ntuació igual o superior a 8 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

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



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

Instruments tècnics d'esdeveniments esportius

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

Compromisos de qualitat

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

Una sol·licitud per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5112

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

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

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

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



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

Préstec de material esportiu

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

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

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-049, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-049.doc

- Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 
31/12/15 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent, 
d'acord amb la claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.
- No s'acceptaran sol·licituds amb més de dos mesos 
d'antelació respecte la data de celebració de l'activitat. 
- Només podran sol·licitar aquest recurs els ens locals que 
hagin formalitzat el corresponent conveni, seguint les 
condicions bàsiques de cessió i utilització fixades al protocol 
sobre el servei de préstec de material esportiu de la Diputació 
de Barcelona.
- Abans de formalitzar la sol·licitud, cal contactar amb la 
Gerència de Serveis d'Esports al telèfon 934 022 513 per 
conèixer la disponibilitat del material. 
- Més informació a: www.diba.cat/esports/esdev1linies2prestec

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5156

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de fomalització de la reserva prèvia

● Grau de compliment de la documentació requerida

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció 
satisfactòria a les consultes efectuades amb una pu ntuació igual o superior a 8 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

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



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

Assessoraments d'equipaments esportius

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

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

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Altres condicions: 

5025

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

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

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



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

Instruments tècnics d'instal·lacions esportives

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments 
Esportius

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

Compromisos de qualitat

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

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5113

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Prioritat municipal

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

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

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

● Grau de compliment de la documentació requerida

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

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



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

Millora del material esportiu inventariable

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

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

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments 
Esportius

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

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-050, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-050.doc

Una per ens local. Cal ordenar cadascuna de les necessitats 
que s'inclouen al formulari C1-050 segons l'ordre de prioritat 
municipal. Cada sol·licitud pot incloure fins a 5 necessitats.

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Un sol beneficiari per municipi.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Puntuació:Criteris de valoració:

55● Prioritat municipal

25● Nombre d'habitants: amb caràcter preferent els municipis amb menor població

20● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Esport local: equipaments esportius
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Millora del material esportiu inventariable

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de 
la Llei de l'esport; Decret 95/2005 de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla director d'instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya.

●

●5124

Codi recurs:

Garantir que com a màxim el 6,5% de les justificaci ons siguin rebutjades en primera instància i 
mai siguin rebutjades en tercera instància.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Museus i patrimoni cultural moble
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a les activitats i al funcionament dels museus locals adherits a la Xarxa de Museus Locals 
(XML), amb estímul per als projectes de cooperació entre museus adherits a la XML.

Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals i  agències
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni 
Cultural

Tel.: 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Una per ens local adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML) 
amb conveni vigent al moment de presentar la sol·licitud. Cas 
que l'adhesió a la XML l'hagi formalitzat un ens instrumental, la 
sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a: 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-002.pdf

- Caldrà presentar l'enquesta anual d'avaluació del museu o 
museus corresponents, en cas que no hagi estat lliurada 
prèviament a l'Oficina de Patrimoni Cultural.
- Cas d'activitats que es realitzin conjuntament o siguin 
aprofitades per altres museus de la Xarxa de Museus Locals, 
caldrà presentar el justificant de la col·laboració emès pel 
museu receptor de la mateixa.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: La quantitat justificada per capítol I no podrà excedir del 50% de l'import 
total de l'ajut.
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

35● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

10● Grau d'innovació de l'actuació

25● Aprofitament i col·laboració amb ens adherits a la Xarxa de Museus Locals d'altres 
municipis

20● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

10● Grau d'inversió pressupostària en cultura per habitant



Museus i patrimoni cultural moble
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

●

●5006

Codi recurs:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Museus i patrimoni cultural moble
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Mapes de patrimoni cultural

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a la realització d'inventaris que tenen com a objectiu la recollida exhaustiva de dades 
georeferenciades i la valoració del patrimoni cultural i natural d'un municipi, tant l'immoble com el 
moble, el documental, l'immaterial i el del medi natural. Aquets mapes són una eina per gestionar i 
establir polítiques i mesures per a la protecció, la conservació i la planificació, així com per a la 
rendibilització social, del patrimoni.

Ajuntaments
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni 
Cultural
Tel.: 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per municipi.

Fins a 2.000 habitants, en cas d'externalització, l'ajuntament ha 
de finançar un 10% del cost. De 2.001 fins a 5.000 habitants, 
un 20% del cost. De 5.001 fins a 10.000 habitants, un 30% del 
cost. De 10.001 fins a 20.000 habitants, un 40% del cost. De 
20.001 fins a 35.000 habitants, un 50% del cost. Més de 35.000 
habitants, un 60% del cost. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens 
locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 
gestiona i supervisa els treballs i la contractació.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural de Catalunya; Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5117

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

La primera presa formal de contacte amb el 100% del s ens locals es realitzarà en un termini 
màxim de 3 mesos des de la data d'entrada de la sol ·licitud del recurs.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 10 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.



Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional 
(FP)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a projectes d'escolarització compartida i de retorn al sistema educatiu adreçats a joves que no 
acreditin l'ESO, així com a projectes de suport a les transicions educatives i professionals. 
També inclou el suport a accions de planificació, concertació i millora de la formació professional en 
l'àmbit local.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
En cas de representar una xarxa de municipis, el model de 
declaració per a xarxes intermunicipals, descarregueu-lo a: 
http://www.diba.cat/documents/113226/2134538/modelXarxa.do
c/ecbbb364-5c62-4979-b3e3-14eaec705e24

Es podrà sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens 
local entre tots els corresponents a la Gerència de Serveis 
d'Educació, excepte en el cas de ser ens gestor d'una xarxa 
intermunicipal en que es podrà presentar una sol·licitud més.

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a: 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-002.pdf

Els municipis de menys de 5.000 habitants podran presentar 
sol·licitud només en el cas de ser ens gestors de xarxes 
intermunicipals.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

60● Nombre d'habitants de l'ens, de manera que s'afavoreixi els municipis a raó de la seva 
menor població

30● Grau de qualitat tècnica de l'actuació

5● Treball en xarxa

5● Situació socioeconòmica del municipi: renda familiar bruta



Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional 
(FP)

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya; Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la 
formació professional.

●

●5134

Codi recurs:

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques  en el termini màxim d'1 dia 
hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 d ies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Projectes d'orientació, transició escola - treball i formació 
professional (FP)

Termini de sol·licitud: 

Suport a les actuacions dels ens locals en accions adreçades als joves amb l'objectiu de facilitar el 
seu procés d'incorporació a la vida activa o de reincorporació al sistema educatiu.
Inclou:
- Projectes, accions i dispositius que afavoreixen les transicions acadèmiques i professionals 
mitjançant l'orientació, l'acompanyament i el suport en la presa de decisions de la ciutadania
- Diagnosi de la formació professional a escala local i supramunicipal. Suport a la planificació, la 
concertació i la millora de la formació professional en l'àmbit local

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació de Catalunya; Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la 
formació professional.

●

●5172

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la recepció de la sol·licitud i mai en 
més de 35 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Planificació educativa
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Planificació i participació educativa

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a estudis de planificació, a plans locals i a projectes de participació en l'àmbit educatiu. Inclou:
- Estudis de planificació educativa, escolar i de prospecció demogràfica (anàlisi de la població en edat 
escolar, de les seves necessitats educatives i dels serveis educatius del municipi)
- Plans locals d'educació: suport a l'elaboració, la implantació i el seguiment de plans educatius 
municipals i territorials (diagnosi, proposta d'accions prioritàries, organització i establiment 
d'indicadors de seguiment i d'avaluació)
- Projectes de participació educativa: consells escolars municipals (CEM), projectes de participació 
infantil, xarxes d'infància i projectes educatius de ciutat.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis 
d'Educació

Tel.: 934 022 950
gs.educacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-017, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-017.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5140

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

● Ordre d'arribada de la sol·licitud

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegaci ó dels recursos es realitzaran per correu 
electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils de s de la recepció de la sol·licitud i mai en 
més de 35 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



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

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 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

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.



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

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.



Ciutats i regions digitals
Àrea de Presidència

Estudis de provisió de banda ampla al territori

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Es dóna suport, en col·laboració amb el consorci Localret, a la redacció d'estudis per a la provisió de 
banda ampla al territori en dues modalitats:
- Estudi que permeti definir l'estratègia a mitjà termini per a la millora de l'accés als serveis de 
telecomunicacions en el municipi, que determini les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.
- Estudi de desplegament i connectivitat per a una planificació coherent i ordenada de les 
infraestructures de telecomunicacions, d'acord amb els interessos de connectivitat dels ajuntaments 
(equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament, elements que facilitin la 
implantació de serveis de ciutat intel·ligent, etc.).

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , mancomunitats, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria justificativa de l'objecte de la sol·licitud detallant, si 
escau, la situació dels serveis de telecomunicacions en el 
municipi.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5070

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau d'adequació de l'objecte de la sol·licitud al recurs

● Grau d'impacte en el territori i de complementarietat amb la necessitat de millora dels 
serveis de telecomunicacions a les empreses ubicades als polígons

● Grau de complementarietat amb iniciatives d'altres administracions públiques 
(Generalitat de Catalunya, consells comarcals, etc.)

● Grau de disponibilitat de l'ens sol·licitant per garantir la viabilitat de l'actuació sol·licitada

● Es prioritzaran els ens locals que, a la data de la sol·licitud, formin part del consorci 
Localret

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Educació per al desenvolupament (EpD)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport per fomentar accions de sensibilització i EpD que promoguin els valors inherents a la 
cooperació al desenvolupament, el debat i la reflexió sobre les causes de les desigualtats i sobre les 
possibles vies de solució. 
Activitats preferents: exposicions, conferències, cursos i d'altres que tinguin valor afegit o innovador. 
Temes preferents: pau i conflictes internacionals; drets humans a escala internacional; gènere i 
desenvolupament; vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament; 
relacions entre Nord i Sud en tots els àmbits, realitat i propostes de canvi; aproximació a la situació 
sociopolítica i econòmica dels països en desenvolupament; cooperació al desenvolupament.

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al 
Desenvolupament

Tel.: 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat

30.000,00 €

Dades tècniques C1-057, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-057.doc
Per aquelles sol·licituds emmarcades en un Pla de 
sensibilització anual, s'ha d'adjuntar una memòria d'aquest Pla 
amb les accions que se'n derivin.

Una per ens local excepte en el cas de sol·licitud conjunta, en 
les quals l'ens encarregat de gestionar-la podrà presentar una 
sol·licitud més.

Per aquells ens locals de menys de 20.000 habitants, el 
percentatge de cofinançament sobre el cost total de l'actuació 
serà del 30%. Per a la resta d'ens, del 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

Formulari segons modalitat d'execució:

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi 
dedicat directament a la realització de les accions. L'import imputable a la Diputació de Barcelona 
no podrà superar el 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, beques, premis, finançament d'estudis 
d'investigació, colònies, estades, accions de captació i/o recollida de fons i de materials, billets 
d'avio; i les relatives al Catàleg d'ofertes d'accions de sensibilització 2014 i 2015.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

45● Coherència dels objectius, les activitats i els resultats de l'actuació amb les prioritats de 
la convocatòria i grau d'innovació

30● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

15● Lideratge de l'ens local en la definició i l'execució de les activitats. Implicació de les àrees 
municipals i d'altres actors del territori

5● Experiència, avaluació i impacte d'accions anteriors

5● Impacte en el territori que serà destinatari de l'actuació, a partir d'una proposta 
d'indicadors objectius



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Educació per al desenvolupament (EpD)

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

- 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 C4-025, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-025.pdf
Per aquelles sol·licituds  emmarcades en un Pla de 
sensibilització anual, s'haurà d'adjuntar una memòria del Pla de 
sensibilització 2014.

- Import mínim d'ajut: 2.000 euros.
- No es podran realitzar peticions per aquelles accions que es 
subvencionin per part d'altres àrees de la Diputació de 
Barcelona o de la pròpia Direcció de Relacions Internacionals.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

●

●

Altres condicions: 

5053

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 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.



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Informes per a la projecció internacional del terri tori

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport per a l'elaboració d'informes relacionats amb la definició, gestió i avaluació d'estratègies de 
projecció internacional amb l'objectiu de reforçar les relacions internacionals dels ens locals. 
S'inclouen les actuacions següents:
- Prediagnosi per a l'elaboració d'una estratègia internacional
- Anàlisi de tendències i bones pràctiques locals en matèria internacional impulsades en l'àmbit 
europeu i internacional que puguin ser de referència per a l'ens local
- Mesures per donar suport a la implementació, el seguiment, l'avaluació i la comunicació de plans de 
projecció internacional
- Espais de millora contínua de l'estratègia internacional dels ens locals.

Ajuntaments
Destinataris:

20/01/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció Relacions 
Internacionals

Tel.: 934 022 055
d.relacionsint@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-058, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-058.doc

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5107

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Compromís d'implicació, lideratge i continuïtat de l'actuació

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de l'actuació

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 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.



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Projecció internacional del territori

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a actuacions dels ens locals en matèria de projecció internacional amb l'objectiu de reforçar la 
seva capacitat institucional per impulsar una estratègia internacional i per millorar les polítiques 
públiques i el desenvolupament del territori a través de les oportunitats que ofereix l'entorn 
internacional.
Actuacions preferents: aquelles que tinguin una clara vocació internacional, que impliquin la 
mobilització d'actors locals per participar en activitats de caràcter internacional del municipi i/o que 
mobilitzin altres ens locals així com actors internacionals.

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Direcció Relacions 
Internacionals

Tel.: 934 022 055
d.relacionsint@diba.cat

7.000,00 €

Dades tècniques C1-060, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-060.doc

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 30%
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

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments*, participació en fires sectorials i missions empresarials, 
així com despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o adquisició de béns de 
naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

*El 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a 
desplaçaments internacionals.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

15● Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i 
avaluació, i de claredat expositiva

35● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació, d'acord amb el marc estratègic de territori i, 
en particular, de la seva acció internacional

30● Lideratge de l'ens local en la definició i l'execució de les activitats

20● Implicació de les àrees municipals i desenvolupament de mecanismes de participació de 
la societat civil i dels agents locals



Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal
Àrea de Presidència

Projecció internacional del territori

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C4-026, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-026.doc

- Import mínim de l'ajut: 3.000,00 euros.
- No es podran realitzar sol·licituds per aquelles actuacions que 
se subvencionin per part d'altres Àrees de la Diputació de 
Barcelona o per la pròpia Direcció de Relacions Internacionals.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

●

●

Altres condicions: 

5162

Codi recurs:

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 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.



Formació
Àrea de Presidència

Assistència tècnica integral en formació

Termini de sol·licitud: 

Suport integral per facilitar les condicions, els processos i els recursos formatius que afavoreixin el 
desenvolupament de les competències professionals dels empleats públics i repercuteixin en la 
millora organitzativa dels ens locals. Inclou:
- Suport en l'ordenació del funcionament de la formació 
- Assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives
- Acompanyament en la construcció d'itineraris formatius per a col·lectius professionals
- Assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a les necessitats dels 
ens locals, ja siguin presencials o amb suport virtual
- Altres assistències tècniques en matèria de formació.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de 
Formació

Tel.: 934 049 300
ds.formacio@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

●

●5027

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de compromís de l'equip de govern local

● Grau d'implicació del responsable municipal de recursos humans

La primera presa formal de contacte amb el 90% dels  ens locals es realitzarà en un termini 
màxim de 10 dies hàbils des de la data d'entrada de  la sol·licitud del recurs i mai en més de 20 
dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 20 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte amb correu electrònic en un termini màxim de 3 
dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Millora de la gestió pública
Àrea de Presidència

Anàlisi de les competències i els serveis municipal s

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'equip de govern en l'anàlisi dels serveis que presten amb la finalitat d'adaptar-los a les 
possibilitats pressupostàries d'acord amb el context econòmic actual. L'objectiu és analitzar:
- L'ajust del mapa competencial i dels serveis municipals d'acord amb la normativa vigent
- El dimensionament dels efectius assignats als serveis, les formes de gestió i de prestació i els 
recursos que s'hi destinen
- Els costos directes i indirectes associats a la prestació i el desenvolupament de cada servei.

Els resultats de l'anàlisi permetran a l'ens local planificar, prendre decisions i dur a terme mesures 
relatives als serveis que cal prestar.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina de Projectes 
Transversals i de Suport a 
la Gestió

Tel.: 934 049 360
o.ptsg@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d'hisendes locals.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5018

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Nombre d'habitants: es prioritzaran aquells municipis amb una població inferior o igual a 
30.000 habitants

● Antecedents: es prioritzaran aquells municipis que no hagin rebut aquest tipus 
d'assistència l'any 2014

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora de la gestió pública
Àrea de Presidència

Gestió estratègica de les plantilles

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

A partir de l'anàlisi de la situació actual de les places, llocs de treball i dels seus ocupants, s'elabora 
un mapa on es fa una relació de tota la informació. La creació d'aquest sistema d'informació permet 
tenir un major coneixement dels recursos humans de l'organització i assolir els objectius següents:
- Millorar la seva gestió
- Obtenir indicadors per a la presa de decisions
- Planificar l'evolució estratègica de la plantilla
- Captar talent intern.
Es detecten i s'analitzen els casos de desajustament entre places, llocs i personal, recollint les 
situacions administratives incoherents i els desajustos, per aconseguir una bona gestió dels recursos 
humans dels quals disposa l'organització.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina de Projectes 
Transversals i de Suport a 
la Gestió

Tel.: 934 049 360
o.ptsg@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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; Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5098

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Antecedents: es prioritzaran aquells municipis que no hagin rebut aquest tipus 
d'assistència l'any 2014

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora de l'organització dels ens locals
Àrea de Presidència

Millora de processos i optimització de la gestió de  
documents electrònics

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'anàlisi i la millora de processos i de la documentació electrònica amb l'objectiu d'optimitzar i 
simplificar la gestió administrativa per assolir un  grau més elevat d'eficiència, eficàcia i adequació a 
la normativa vigent. Pot incloure:
- Anàlisi i redisseny de set processos amb la capacitació del personal corresponent
- Diagnosi de l'adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) en l'àmbit de l'administració 
electrònica
- Sistematització i acompanyament en la implementació d'eines relacionades amb la gestió 
documental electrònica
- Elaboració de la política de gestió de documents electrònics, de digitalització o d'altres activitats 
amb objectius similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-062, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-062.doc

L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al 
conjunt de recursos corresponents al programa "Millora de 
l'organització dels ens locals". Aquesta limitació no s'aplica als 
projectes en matèria de gestió de documents electrònics.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya;Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Reial 
decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l'Esquema Nacional d'Interpoerabilitat; Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5123

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Antecedents: es prioritzaran aquells municipis que no hagin rebut aquest tipus 
d'assistència els darrers dos anys

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora de l'organització dels ens locals
Àrea de Presidència

Oficines d'atenció ciutadana (OAC)

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic a la creació i l'optimització de les oficines d'atenció ciutadana dels municipis amb 
l'objectiu de millorar la qualitat del servei i la relació entre la ciutadania i l'administració. El tipus 
d'assistència s'adaptarà a les necessitats de l'ajuntament i pot incloure:
- Creació d'una nova oficina: disseny i implementació del model d'atenció
- Desenvolupament i millora d'una oficina ja existent: millora del model d'atenció, suport en 
l'elaboració d'un sistema de seguiment i d'avaluació, elaboració d'una carta de serveis o altres 
actuacions similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-063, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-063.doc

L'Ajuntament només podrà presentar una única sol·licitud pel 
conjunt de recursos corresponents al programa "Millora de 
l'organització dels ens locals". Aquesta limitació no s'aplica als 
projectes en matèria de gestió de documents electrònics.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i del procediment administratiu de 
les administracions públiques de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5131

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Grau de continuïtat i estabilitat en l'actuació

● Ordre de registe d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora de l'organització dels ens locals
Àrea de Presidència

Planificació, seguiment i avaluació de plans i prog rames 
locals

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic en el disseny i l'anàlisi de l'acció de govern (definició, implementació i impacte) amb 
l'objectiu de millorar l'eficiència, la viabilitat i l'adequació de les polítiques públiques locals. 
El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de cada ens local i pot incloure:
- Suport metodològic en l'elaboració i seguiment de plans de mandat
- Planificació i seguiment de polítiques locals
- Avaluació de polítiques locals concretes
- Altres activitats amb objectius similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants
Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-064, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-064.doc

L'Ajuntament només podrà presentar una única sol·licitud pel 
conjunt de recursos corresponents al programa "Millora de 
l'organització dels ens locals". Aquesta limitació no s'aplica als 
projectes en matèria de gestió de documents electrònics.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5142

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Existència de dades relatives a l'activitat municipal

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Grau de transferibilitat a altres ens

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora de l'organització dels ens locals
Àrea de Presidència

Transparència i reutilització de la informació públ ica

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic en matèria de transparència i rendició de comptes, amb l'objectiu de contribuir a 
construir governs locals forts i accessibles a la ciutadania per tal de garantir el coneixement de 
l'actuació municipal, potenciar l'ús de les dades públiques i millorar la confiança i la legitimitat de les 
institucions. El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de cada ens local i pot incloure:
- Diagnosi i millora de la informació municipal en matèria de transparència, accés i reutilització 
d'acord amb el marc legal vigent
- Elaboració de l'inventari de dades reutilitzables o altres activitats amb objectius similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-065, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-065.doc

L'Ajuntament només podrà presentar una única sol·licitud pel 
conjunt de recursos corresponents al programa "Millora de 
l'organització dels ens locals". Aquesta limitació no s'aplica als 
projectes en matèria de gestió de documents electrònics.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada:  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern; Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; Llei 29/2010 
de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; Llei 37/2007 de reutilització de dades 
del sector públic; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú; Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i del procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5212

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Existència de dades relatives a l'activitat municipal

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Assessorament jurídic en la gestió de recursos huma ns

Termini de sol·licitud: 

L'objectiu és assessorar al govern local en els tràmits jurídics necessaris per tal de donar resposta a 
problemàtiques organitzatives derivades del desenvolupament i funcionament dels recursos humans 
dels serveis municipals, ajustant el dimensionament d'aquests serveis a les necessitats reals del 
municipi.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans
Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; Llei 22/2013, de 22 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat del 2014 i altres lleis de pressupostos generals que siguin vigents 
en el marc de cada anualitat.

●

●5023

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Assistència als tribunals i òrgans de selecció

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Es facilita la composició dels òrgans seleccionadors mitjançant la provisió de personal tècnic 
especialitzat en un ventall ampli de disciplines i amb coneixement del món local. L'objectiu és facilitar 
l'acompliment dels requeriments exigits per l'Estatut bàsic de l'empleat públic en relació amb 
l'observança dels principis d'imparcialitat i professionalitat.

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Bases de la convocatòria de selecció de personal objecte de la 
sol·licitud.

Cal que la sol·licitud es presenti com a mínim un mes abans del 
procés selectiu.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; Llei 22/2013, de 22 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat del 2014 i altres lleis de pressupostos generals que siguin vigents 
en el marc de cada anualitat.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5026

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Auditoria de l'administració de personal

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Anàlisi i revisió dels processos duts a terme per l'ens des del punt de vista del compliment de la 
normativa juridicolaboral i de Seguretat Social, i elaboració d'un informe que reflecteixi possibles 
desviacions. L'auditoria se centra en:
- L'afiliació a la Seguretat Social, revisant els circuits d'altes, baixes i variacions
- La contractació de personal, analitzant els tipus de contractes en relació amb el vincle jurídic de 
l'empleat
- La cotització, analitzant l'adequació dels tipus i de les bases de cotització, així com la confecció dels 
butlletins de liquidació
- Les retribucions, analitzant l'adequació de la política retributiva a les estructures salarials vigents.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina de Projectes 
Transversals i de Suport a 
la Gestió

Tel.: 934 049 360
o.ptsg@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel que 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.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5029

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Antecedents: es prioritzaran aquells municipis que no hagin rebut aquest tipus 
d'assistència l'any 2014

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Elaboració de la nòmina municipal en entorn web

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Amb l'objectiu de facilitar la gestió del personal laboral dels ajuntaments amb menys població, 
s'ofereix la gestió informatitzada de les nòmines municipals i dels productes i serveis vinculats com 
ara els següents:
- Contractació del personal i cotització
- Gestió de l'IRPF 
- Afiliació i altes i baixes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social mitjançant el sistema 
RED
- Comunicació i seguiment de la incapacitat temporal i dels accidents de treball mitjançant els portals 
web i els procediments electrònics corresponents.

Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans
Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

- Les plantilles de personal han de tenir, com a màxim, 50 
treballadors de valor mitjà en els darrers 12 mesos.
- L'encomana de gestió requereix la signatura d'un conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, 
l'alta o la modificació del fitxer de dades personals referents a 
la gestió de la nòmina municipal davant l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i la signatura de les autoritzacions 
administratives corresponents per actuar davant dels 
organismes competents.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i 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.

●

●

Altres condicions: 

5056

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Informes jurídics

Termini de sol·licitud: 

Elaboració de notes informatives, informes o dictàmens jurídics amb l'objectiu d'identificar propostes 
de resolució per a les controvèrsies jurídiques plantejades, atenent les característiques especials de 
l'administració local i les singularitats en l'aplicació del dret laboral i del dret de la funció pública que 
fan necessari un tractament especialitzat de l'assessorament jurídic. S'actuarà d'acord amb la 
tipologia següent:
- Informes que versin sobre materies de les quals s'hagi elaborat un informe amb anterioritat: es faran 
de forma immediata
- Informes que requereixin d'un estudi inicial sense que hi hagi altres antecedents: es duran a terme 
per ordre d'entrada i lletrat assignat.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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; Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del  procediment administratiu comú; 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

●

●5106

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Existència d'informes previs fets per la Diputació de Barcelona

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Instrucció d'expedients disciplinaris

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Actuació com a instructors d'expedients disciplinaris incoats pels ajuntaments al seu personal, tant 
funcionari com laboral, posant a la seva disposició un lletrat del Servei d'Assistència en Recursos 
Humans.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans
Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Tres expedients disciplinaris en un període de sis mesos per 
ens local.

- Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 
31/12/15 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent, 
d'acord amb la claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.
- Es requereix una valoració inicial conjunta de la falta i la 
possible prescripció entre els representants de l'ens local i la 
Diputació de Barcelona.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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 
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova l'Estatut dels Treballadors.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5110

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Instruments de planificació, gestió i desenvolupame nt de 
recursos humans

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a l'elaboració de projectes que tinguin com a objectiu l'anàlisi i millora de les estructures 
organitzatives i els instruments de planificació dels recursos humans, d'acord amb la normativa 
actual. El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de cada ens i pot incloure:
- Anàlisi i diagnosi de l'estructura organitzativa i de llocs de treball
- Revisió i actualització dels instruments de planificació i gestió dels recursos humans (plantilla i 
relació de llocs de treball)
- Adequacions singulars
- Disseny de sistemes d'avaluació de l'acompliment i de la carrera professional
- Suport en la gestió dels processos de selecció i de provisió o altres actuacions similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal

Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-066, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-066.doc

Una per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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; Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; Llei 22/2013, de 22 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat del 2014 i altres lleis de pressupostos generals que siguin vigents 
en el marc de cada anualitat.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5111

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Antecedents: es prioritzaran aquells municipis que no hagin rebut aquest tipus 
d'assistència els darrers dos anys

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Prevenció de riscos laborals

Termini de sol·licitud: 

S'ofereix suport tècnic per facilitar la realització de les actuacions que els ens locals han de garantir 
de conformitat amb la normativa de prevenció laboral.

Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants,  consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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; Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals.

●

●5157

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Processos de negociació de les condicions de trebal l

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Direcció, coordinació i prestació d'assistència i de suport jurídic als equips de govern durant els 
processos de negociació col·lectiva amb l'objectiu de facilitar la definició i l'aplicació d'estratègies de 
polítiques de personal.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Màxim de 8 a 10 sessions de negociació presencials o a 
distància per ens local.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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 
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova l'Estatut dels Treballadors.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

5159

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Grau d'adeqüació de la negociació a la normativa vigent

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Representació i defensa davant d'altres institucion s

Termini de sol·licitud: 

L'objectiu és facilitar la representació dels ens locals en les actuacions davant les administracions 
amb competència en matèria laboral i funcionarial.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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; Llei 30/1992, de 27 d 
enovembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment administratiu de Catalunya.

●

●5188

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Recursos humans
Àrea de Presidència

Representació i defensa en processos judicials

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

L'objectiu és facilitar la defensa, davant dels òrgans jurisdiccionals de l'ordre social i contenciós 
administratiu, en tot tipus de procediment en matèria de recursos humans en què les corporacions 
locals han de comparèixer com a part.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

31/12/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 
Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Quatre judicis en un període de sis mesos per ens local.

Es valorarà conjuntament la possiblitat de recurs contra la 
sentència que s'obtingui.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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; Llei 36/2011, de 10 
d'octubre, reguladora de la jurisdicció social; Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5189

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Cost econòmic dels processos judicials, prioritzant els que tinguin un cost superior a 
5.000 euros

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Antecedents: es prioritzarà la defensa dels processos judicials contra les sancions 
d'expedients disciplinaris en què la Diputació de Barcelona ha fet assistència

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Regulació de la societat de la informació
Àrea de Presidència

Auditories biennals de protecció de dades personals

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Assistència per a la realització de les auditories biennals que permeten l'acompliment de la normativa 
reguladora de la protecció de dades de caràcter personal. En el cas de municipis de fins a  20.000 
habitants i entitats municipals descentralitzades, l'assistència consistirà a dur a terme l'auditoria. Per 
a la resta de municipis, es donarà suport a la direcció de les tasques que se'n derivin (definició 
d'objectius, contractació, seguiment, etc).

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal; Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5030

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Existència d'inventari de fitxers inscrit al registre de l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT) o a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

● Existència de responsable per a la protecció de dades i de document de seguretat

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Regulació de la societat de la informació
Àrea de Presidència

Plans especials d'auditoria per a la protecció de d ades 
personals

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

S'ofereix suport tècnic a aquells ens locals que els hagi estat requerit per una autoritat de regulació la 
realització d'una auditoria sobre el nivell de protecció de les dades de caràcter personal.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal; Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5150

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Sistema d'informació del padró d'habitants
Àrea de Presidència

Gestió del padró d'habitants

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

La Diputació de Barcelona duu a terme la gestió informatitzada del padró d'habitants dels municipis 
que ho sol·liciten i assumeix la relació i els intercanvis amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el marc d'aquest recurs, es faciliten les eines i la infraestructura necessàries per gestionar el padró 
de manera informatitzada.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal
Tel.: 934 022 041
s.saom@diba.cat

Compromisos de qualitat

L'encomana de gestió requereix de la signatura d'un conveni 
entre l'ens local i la Diputació de Barcelona i requerirà l'alta o 
modificació del fitxer de dades personals referent al Padró 
Municipal d'Habitants a l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de les bases de règim local en relació amb el padró municipal.

●

●

Altres condicions: 

5096

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants: amb prioritat dels municipis amb menor població

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues i telefòniques en el termini màxim de 2 
dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 7 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 7 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.



Sistemes d'informació municipals
Àrea de Presidència

Diagnosi i elaboració de plans directors TIC

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport als ajuntaments en la diagnosi de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) i en l'elaboració de plans directors TIC amb l'objectiu de millorar l'eficiència interna.
L'estudi té dos nivells possibles: 
- Inventari dels recursos TIC disponibles i dels projectes i iniciatives en curs, i anàlisi del model 
organitzacional de treball
- Elaboració de plans directors a mitjà termini orientats a assolir els objectius estratègics de 
l'ajuntament.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria amb explicació dels recursos i l'organització actual de 
l'àmbit tecnològic.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics; Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5049

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Nombre d'habitants: es prioritzaran aquells ajuntaments de muncipis amb població 
inferior a 1.000 habitants

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Sistemes d'informació municipals
Àrea de Presidència

Integració dels sistemes d'informació locals amb se rveis 
supramunicipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a la integració dels sistemes d'informació locals amb solucions prestades per la Diputació de 
Barcelona, els consells comarcals, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, etc., amb 
l'objectiu de millorar-ne l'eficiència i afavorir-ne la interoperabilitat.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

16.000,00 €

Document am detall de l'objecte del projecte, la solució tècnica, 
el pressupost, la planificació d'execució i l'impacte previst en la 
ciutadania i el teixit empresarial. Cal destacar la possibilitat de 
generalització de la solució si existeix.

Una única sol·licitud per ens local.

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a: 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-002.pdf

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

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 viabilitat del projecte en termes de concepció, qualitat tècnica, eficiència i 
planificació de l'execució

20● Grau de justificació de l'impacte en la població i en el teixit empresarial

20● Grau de transferibilitat de la solució a altres entitats

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Sistemes d'informació municipals
Àrea de Presidència

Integració dels sistemes d'informació locals amb se rveis 
supramunicipals

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics; Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'us dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

●

●5114

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.



Sistemes d'informació municipals
Àrea de Presidència

Presència institucional a Internet

Termini de sol·licitud: 

Servei de suport, implantació i manteniment de portals corporatius, eines relacionades i multicanalitat, 
per millorar l'eficiència en la prestació de serveis a la ciutadania i assegurar-ne el compliment legal. El 
servei comprèn les activitats següents:
- Anàlisi i elaboració amb el personal tècnic del dossier de continguts del portal
- Identificació dels mòduls necessaris de publicació i tramitació (seu electrònica, perfil de contractant, 
tauler, etc.)
- Activació i posada en marxa del portal
- Manteniment de la solució i adaptació a la legalitat vigent en cada moment.
La solució integrarà les eines que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya posa a disposició 
dels ens locals.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 
Corporatius

Tel.: 934 723 510
ds.tsc@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics; Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

●

●5155

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Nombre d'habitants: es prioritzaran els ajuntaments de municipis amb població inferior a 
1.000 habitants

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Accessibilitat i mobilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i plans d'accessibilitat

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Elaboració de:
- Plans d'accessibilitat, eines de promoció de l'accessibilitat a l'àmbit municipal per assolir l'eliminació 
progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població (via pública, 
edificis, transports i comunicacions). L'elaboració de cada pla pot incloure tots els àmbits o algun de 
manera específica, i és de compliment obligatori segons la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
- Estudis d'accessibilitat específics, informes, estudis o projectes per a àmbits d'actuació o per 
considerar nous aspectes als quals la llei no dóna cobertura amb l'objectiu de trobar solucions.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat 
i Seguretat Viària Local

Tel.: 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat

Compromisos de qualitat

2  per a tots els recursos de la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el camp 'Actuació' de la 
sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

en funció de la població:
- fins a 1.000 habitants:  0% 
- menys de 5.000 habitants: 10% 
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20% 
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
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

Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5074

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Existència d'obligació legal

● Grau de cofinançament per part de l'ens local (superior als percentatges definits)

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Accessibilitat i mobilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i plans d'accessibilitat

la Llei d'urbanisme de Catalunya; Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i 
de supressió de les barreres arquitectòniques; Decret 135/1995, de 24 de març, pel qual es 
desenvolupa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
les barreres arquitectòniques.



Accessibilitat i mobilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i plans de mobilitat urbana

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Amb l'objectiu de prioritzar el transport públic i una mobilitat sostenible als entorns urbans per tal de 
reduir la contaminació ambiental, s'ofereix l'elaboració de:
- Plans de mobilitat urbana, instruments per planificar les actuacions que cal executar els propers 
anys per tal de fomentar la mobilitat sostenible
- Estudis de mobilitat específics: camins escolars, seguretat viària en zona urbana, avaluació de la 
mobilitat generada, senyalització urbana, aparcament, plans directors de la bicicleta, zones 30, etc.
- Estudis de millora del transport públic: millora de l'accés als polígons industrials (a peu, amb 
bicicleta, amb transport públic, amb cotxe); anàlisi de la senyalització d'orientació.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat 
i Seguretat Viària Local

Tel.: 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat

Compromisos de qualitat

2  per a tots els recursos de la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el camp 'Actuació' de la 
sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

en funció de la població:
- fins a 1.000 habitants:  0% 
- menys de 5.000 habitants: 10% 
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20% 
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
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

Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5075

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Existència d'obligació legal

● Grau de cofinançament per part de l'ens local (superior als percentatges definits)

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Accessibilitat i mobilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i plans de mobilitat urbana

la Llei d'urbanisme de Catalunya; Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Reial decret 102/2011, de 28 de 
gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire; Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven 
les directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de setembre, d'avaluació de mobilitat 
generada; Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018.



Activació temporal d'espais sense ús
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Adequació i activació d'espais buits per a usos tem porals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Recurs destinat a fer possible la implementació de projectes d'iniciativa municipal destinats a donar 
ús temporal a espais, edificats o no, de titularitat pública o privada, de manera transitòria i mentre no 
es materialitza el seu destí o ús previst, amb l'objecte d'evitar-ne la degradació i contribuir, amb una 
actuació senzilla i de cost reduït, a la regeneració física, social o ambiental del mateix espai i de 
l'entorn on es localitza. Pot incloure despeses relatives a l'adequació dels espais, la dinamització, la 
gestió i la comunicació dels projectes.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.: 934 020 648
s.phmu@diba.cat

Dades tècniques C1-088, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-088.doc

2

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 C4-028, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-028.pdf
Caldrà que l'ens beneficiari acredit i  que les intervencions 
realitzades permeten l'activació efectiva de l'espai.

- La sol·licitud és incompatible amb la sol·licitud de suport 
tècnic pel mateix projecte en el Catàleg 2015.
- L'ús temporal del projecte ha de ser clarament diferent del 
destí o ús final de l'espai.
- El projecte ha d'incorporar actuacions relatives a l'adequació 
física de l'espai com a la seva activació o dinamització.
- El pressupost màxim del projecte no pot superar 30.000 euros.
- L'ajut màxim no pot superar 15.000 euros, i no podrà ser 
inferior al 70 % de la quantitat sol.licitada.
- El pagament de l'ajut atorgat queda condicionat a l'activació 
efectiva de l'espai, en els termes definits en la sol.licitud. Cas 

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs. S'exclouen les despeses de capítol 1.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Creació d'equipaments i 
d'infraestructures

Puntuació:Criteris de valoració:

25● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

25● Impacte previst sobre l'entorn urbà, foment de la participació ciutadana, agents locals i 
entitats del tercer sector, grau d'innovació i transferibilitat a altres ens

25● Grau de qualitat de la proposta, en termes de concepció, desenvolupament tècnic, gestió 
i avaluació

25● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació



Activació temporal d'espais sense ús
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Adequació i activació d'espais buits per a usos tem porals

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

de concurrència del contingut del projecte amb l'àmbit 
d'actuació d'altres departaments de la corporació, es valorarà el 
destí adequat de la sol·licitud. Específicament, queden 
exclosos d'aquest recurs  els projectes focalitzats en el 
desenvolupament d'horts o activitats anàlogues.
- El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat 
urbanística.

●

●5014

Codi recurs:

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 7,5 punts sobre 10 i mai menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Activació temporal d'espais sense ús
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis per a l'adequació d'espais buits per a usos  temporals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La situació de crisi ha comportat l'existència creixent d'espais buits, edificats o no, de titularitat pública 
o privada, que tot i tenir un ús natural previst, difícilment el podran materialitzar a curt o mitjà termini.
Amb aquests estudis es pretén donar el suport tècnic necessari per definiri propostes per a l'ús 
temporal d'aquests espais amb la finalitat d'evitar-ne la degradació i contribuir, amb una actuació 
senzilla i de cost reduït, a la regeneració física, social o ambiental del mateix espai i de l'entorn on es 
localitza. Pot incloure:
- Estudis d'àrees urbanes, amb identificació d'espais buits i/o de programes o estratègies d'ús 
temporal que calgui desenvolupar
- Projectes relatius a espais específics.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.: 934 020 648
s.phmu@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0% 
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

- Contactar amb la unitat prestadora abans de formalitzar la 
sol·licitud.
- La sol·licitud de suport tècnic és incompatible amb la 
sol·licitud de suport econòmic pel mateix projecte en el Catàleg 
2015.
- Cas de concurrència del contingut del projecte amb l'àmbit 
d'actuació d'altres departaments de la corporació, es valorarà el 
destí adequat de la sol.licitud. Específicament, queden exclosos 
d'aquest recurs els projectes focalitzats en el desenvolupament 
d'horts o acivitats anàlogues.
- El centre gestor vetllarà per compatibilitzar requeriment de 
recursos amb disponibilitats.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Creació d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Correspondència amb els continguts definits en la descripció del recurs

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau d'interès de la proposta a desenvolupar

● Grau d'innovació de l'actuació i de transferibilitat a altres ens

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 7,5 punts sobre 10 i mai menys de 5.



Activació temporal d'espais sense ús
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis per a l'adequació d'espais buits per a usos  temporals

30/09/2015

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 de Catalunya; Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de 
la legalitat urbanística.

●

●5078

Codi recurs:

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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.



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Cens d'activitats

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Gestionar les activitats implantades en un municipi requereix informació actualitzada, georeferenciada 
i fàcilment explotable. El recurs inclou: 
- L'elaboració del cens d'activitats: base de dades amb informació de les activitats (dades generals, 
classificació, situació administrativa, dades tècniques, ubicació i fotografia). La informació s'introdueix 
directament al Gestor d'Informació d'Activitats (GIA), aplicació que permet la seva gestió i 
actualització posterior.
S'haurà de presentar també una sol·licitud per al recurs: GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de 
les activitats.
- Depuració i actualització de la base de dades de cens d'activitats. Només per als ajuntaments 
usuaris del GIA.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel.: 934 049 312
o.au@diba.cat

Compromisos de qualitat

El cost del treball serà cofinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habiatnts: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 

●

●

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5036

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

● Situació socioeconòmica del municipi (nombre d'activitats)

● Sol·licituds presentades abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 7,5 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.

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.



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Cens d'activitats

activitats de serveis i al seu exercici; Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis en matèria d'activitats i establiments

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou, per exemple: 
- Redacció d'informes i assistència tècnica i jurídica en matèria d'activitats i establiments
- Suport a la tramitació d'expedients d'activitats i establiments
- Redacció de plans i programes de verificació d'activitats comunicades
- Suport a la regulació, tramitació i control d'activitats en supòsits específics (usos provisionals, 
condicions tècniques especials, activitats extraordinàries en espais infrautilitzats, etc.).

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel.: 934 049 312
o.au@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-090, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-090.doc

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros, seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

- En cas d'empat de puntuació de diverses sol·licituds, se 
n'atendrà una per municipi.
- El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.

Normativa aplicable:

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Correspondència amb els continguts definits en la descripció del recurs

● Grau de transferibilitat a altres ens

● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

● En sol·licituds de plans i programes de verificació d'activitats comunicades: que 
l'ajuntament sigui usuari del GIA

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 7,5 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.

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.



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis en matèria d'activitats i establiments

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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;Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de 
la legalitat urbanística; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i al seu exercici; Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.

●

●5073

Codi recurs:



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

El GIA és una aplicació informàtica corporativa amb accés web, dissenyada i desenvolupada per la 
Diputació de Barcelona per facilitar als ajuntaments usuaris la gestió de les activitats. El GIA consta 
de dos mòduls vinculats entre ells:
- Una base de dades del cens d'activitats fàcilment actualitzable (dades generals, classificació, 
situació administrativa, dades tècniques i sectorials, ubicació, fotografia, documentació annexa)
- Una eina de suport a la tramitació.
El recurs inclou la implementació i el manteniment de l'eina i la formació contínua del personal usuari

Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipal s descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel.: 934 049 312
o.au@diba.cat

Compromisos de qualitat

El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i al seu exercici; Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.

●

●

Altres condicions: 

5100

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

● Situació socioeconòmica del municipi (nombre d'activitats)

● Sol·licituds presentades abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 7,5 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.

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.



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans d'autoprotecció

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Els plans d'autoprotecció (PAU) preveuen les emergències que es poden produir en centres, 
empreses i instal·lacions com a conseqüència de la mateixa activitat i inclouen les mesures de 
resposta davant de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques.
Inclouen amb caràcter preferent:
- La redacció dels plans d'autoprotecció d'equipaments municipals (excepte escoles bressol i 
activitats i instal·lacions esportives) i d'activitats o plans específics municipals
- El suport a l'homologació de plans d'autoprotecció de competència municipal
- El suport a la identificació d'activitats i instal·lacions subjectes al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel 
qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel.: 934 049 312
o.au@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-091, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-091.doc

Dues sol·licituds per ens local. Cada sol.licitud de PAU s'haurà 
de presentar de forma separada.

El cost del treball serà cofinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habiatnts: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

- El suport a la identificació d'activitats i instal·lacions subjectes 
al Decret 82/2010 requereix un cens d'activitats actualitzat.
- El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.
- En cas d'empat de puntuació de diverses sol·licituds, se 
n'atendrà una per municipi.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Sol·licituds presentades abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

● Grau de vulnerabilitat dels usuaris, capacitat de l'establiment o activitat i ubicació

● Ser usuari del GIA (si se sol·licita suport a la identificació d'activitats i instal·lacions 
subjectes al Decret 82/2010)

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 7,5 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.



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans d'autoprotecció

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

●

●5144

Codi recurs:

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.



Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Elaboració d'informes d'anàlisi i valoració dels es pais lliures 
en el marc del projecte SITxell

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

El projecte SITxell disposa d'informació pluridisciplinària sobre els hàbitats naturals per incorporar-la 
en projectes de planificació i gestió. Es dóna assistència per emprar adequadament aquesta 
informació i s'elaboren informes d'anàlisi i valoració dels espais lliures d'acord amb els objectius 
concrets en cada cas. Aquests objectius poden tenir relació amb la revisió del planejament urbanístic, 
el desenvolupament del planejament especial per a la planificació i la gestió del sòl no urbanitzable, 
el posicionament enfront de plans i projectes de rang superior o la difusió dels valors naturals per a la 
comunicació i la sensibilització ciutadana.

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 
Planificació i Anàlisi 
Territorial

Tel.: 934 022 896
ot.territorial@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-086, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-086.doc

Més informació a: www.sitxell.eu

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial de Catalunya; Llei 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5058

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 la proposta sol·licitada

● Existència de projectes en curs de planificació o gestió de sòl no urbanitzable

● Grau d'interès global dels espais naturals del municipi d'acord amb la informació 
disponible

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Davant d'una mateixa actuació, si el municipi és de fins a 1.000 habitants tindrà 
preferència a l'hora de ser atès

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 9 punts sobre 10 i mai  menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

El 100% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per 
correu ordinari en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 5 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Garantir que un mínim del 100% de les sol·licituds de recursos passin a tràmit o a instrucció 
(canvi d'estat "lliurada"" a "en curs") en un termi ni màxim de 10 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 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.



Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Elaboració d'informes d'anàlisi i valoració dels es pais lliures 
en el marc del projecte SITxell

42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat.



Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans d'acció per a la infraestructura verda local

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Es dóna assistència per emprar adequadament la informació proporcionada a través dels informes 
d'anàlisi i valoració dels espais lliures, i s'elaboren un conjunt d'accions prioritàries que constituiran el 
Pla d'Acció per a la Infraestructura Verda Local amb la definició dels agents implicats i un primer 
impuls per al seu desenvolupament.

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 
Planificació i Anàlisi 
Territorial

Tel.: 934 022 896
ot.territorial@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-087, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-087.doc

Disponibilitat, en el moment de la sol·licitud, de l'informe 
d'anàlisi i valoració dels espais lliures en el marc del projecte 
SITxell.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: 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 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5143

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 la proposta sol·licitada

● Existència d'institucions i iniciatives municipals vinculades a la planificació i/o gestió de la 
infraestructura verda local, en sentit ampli

● Grau d'interès global dels espais naturals del municipi d'acord amb la informació 
disponible

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

● Davant d'una mateixa puntuació, si el municipi és de fins a 1.000 habitants tindrà 
preferència a l'hora de ser atès

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 9 punts sobre 10 i mai  menys de 7.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

El 100% de les comunicacions de concessió/denegació es realitzaran per correu ordinari en un 
termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la s ol·licitud.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 5 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Garantir que un mínim del 100% de les sol·licituds de recursos passin a tràmit o instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 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.



Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans d'acció per a la infraestructura verda local

de la Llei d'urbanisme; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial de Catalunya; Llei 
42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat; Comunicació CE: "La nostra 
assegurança de vida, el nostre capital natural: una estratègia de biodiversitat de la UE fins 2020" 
(COM [2011] 244), de maig 2011; Comunicació CE: "Infraestructura Verda - Augment de Capital 
Natural d'Europa", del maig de 2013 i aprovada pel Parlament Europeu el desembre de 2013.



Anàlisi i planificació viària municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Suport al manteniment de ponts municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per definir i valorar les 
alternatives de reparació o millora de ponts de titularitat municipal, i per definir les obres necessàries. 
Inclou:
- Inspeccions de ponts
- Estudis de millora
- Redacció de projectes de millora.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-070, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-070.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5202

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Anàlisi i planificació viària municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Suport al manteniment de ponts municipals

la Llei d'urbanisme; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de 
la legalitat urbanística.



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i adequ ació 
acústica de locals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- L'adquisició de sonòmetres i altres equips de mesura del soroll i l'aïllament acústic, així com els 
seus complements
- L'elaboració d'estudis: mapes de soroll ambiental del municipi, mapes de capacitat acústica i plans 
d'acció per a la millora de la qualitat acústica
- La modelització dels nivells de soroll en l'espai públic per infraestructures i activitats.
- L'adequació acústica de locals municipals.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

10.000,00 €

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 10%
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

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs.

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

60● Grau de cofinançament per part de l'ens beneficiari superior a l'establert com a obligatori

40● Nombre d'habitants de l'ens amb relació a l'import sol·licitat, amb millor valoració de les 
peticions d'un import menor per habitant

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 



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i adequ ació 
acústica de locals

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya; Decret 
245/2005, de 8 de novembre, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat 
acústica; Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

●

●5015

Codi recurs:

dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Anàlisi d'aigües

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- L'anàlisi de mostres d'aigües continentals no tractades: fonts naturals, rius, rieres i pous. El 
Laboratori de Medi Ambient (LMA) de la Diputació de Barcelona facilitarà, si cal, els envasos i les 
neveres de transport. La recollida de les mostres anirà a càrrec de l'ens local.
- L'elaboració d'informes sobre la qualitat de les masses d'aigua continentals.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 
31/12/15 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent, 
d'acord amb la claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'aigües de Catalunya; Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven mesures 
ambientals de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats; Acord 
GOV/238/2010 pel qual s'aprova el Programa de mesures del pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya.

●

●

Altres condicions: 

5017

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de la sol·licitud

● Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis menors de 20.000 habitants

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Avaluació del soroll

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció d'informes relatius a mesures de:
- Nivells de soroll provocat per les activitats, les infraestructures i el veïnatge, i avaluació d'acord amb 
la normativa vigent
- Aïllament acústic entre locals per al soroll aeri i el soroll d'impactes
- Vibracions.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-096, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-096.doc

Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 
31/12/15 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent, 
d'acord amb la claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya; Decret 
245/2005, de 8 de novembre, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat 
acústica; Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5031

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de la sol·licitud

● Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis menors de 20.000 habitants

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat a cústica i 
plans d'acció

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció d'informes i plans relatius a l'elaboració de:
- Mapa de soroll del municipi mitjançant mesures acústiques ambientals de curta i llarga durada
- Mapa de capacitat acústica del municipi
- Plans d'acció per a la millora de la qualitat acústica ambiental.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya; Decret 
245/2005, de 8 de novembre, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat 
acústica; Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

●

●5057

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i 
claredat expositiva

● Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis menors de 20.000 habitants

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis de la qualitat de l'aire

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- Estudis de la qualitat de l'aire als municipis mitjançant unitats mòbils. Nivells de partícules, d'òxids 
de nitrogen, d'ozó i de compostos orgànics volàtils
- Altres estudis relatius a la contaminació atmosfèrica: estudis de llarga durada de PM10-PM2,5 en 
l'aire ambient, estudis multipunt de COV i NO2 mitjançant captadors passius, etc.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 
31/12/15 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent, 
d'acord amb la claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat 
de l'aire; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 
16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Decret 152/2007, de 10 de 
juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

●

●

Altres condicions: 

5067

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de la sol·licitud

● Municipis inclosos dins una zona declarada de protecció especial de l'ambient atmosfèric

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Mesures dels camps electromagnètics

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció d'informes relatius a:
- Mesures del camp magnètic i del camp elèctric generat per les línies elèctriques (alta tensió, 
transformadors, línies de distribució, etc.)
- Mesures del camp electromagnètic generat per les antenes de telefonia mòbil
- Altres mesures de camps electromagnètics
- Mesures d'espectres.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 
31/12/15 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent, 
d'acord amb la claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 32/2003 de 3 de novembre, general de telecomunicacions; Reial 
decret 1066/2001, de 28 de setembre, que aprova el reglament que estableix les condicions de 
protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de 
protecció sanitària davant emissions radioelèctriques; Decret 48/2001, de 29 de maig, d'ordenació 
ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació; Llei 
14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

●

●

Altres condicions: 

5119

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de la sol·licitud

● Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis menors de 20.000 habitants

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans de millora de la qualitat de l'aire

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció de plans d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@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

●

●5145

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Municipis inclosos dins una zona declarada de protecció especial de l'ambient atmosfèric

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Verificació de l'estanquitat de la xarxa urbana de distribució 
d'aigua

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció d'informes relatius a la detecció i la localització de fuites d'aigua a la xarxa urbana 
de distribució d'aigua.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 
31/12/15 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent, 
d'acord amb la claúsula 10.3 del Protocol general de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.

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: 

5213

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de la sol·licitud

● Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis menors de 20.000 habitants

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Cessió de bicicletes

Termini de sol·licitud: 

Amb aquest recurs es pretén fomentar la mobilitat sostenible als serveis locals, especialment els de 
medi ambient i la policia local. Les bicicletes podran ser elèctriques o convencionals.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la 
contaminació; Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat de Catalunya; Decret 362/2006, de 3 
d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, d'avaluació de mobilitat generada.

●

●5039

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte dels Alcaldes, 
Red de Ciudades por la Bicicleta, etc.)

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 70% 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.



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Implantació de mesures de gestió sostenible ambient al i 
econòmica

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a les actuacions següents: 
- Eficiència energètica i renovables
- Eficiència en altres recursos
- Planificació dels recursos locals
- Promoció de la mobilitat tova i de la mobilitat elèctrica.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Compromisos de qualitat

10.000,00 €

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 10%

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

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs. Només poden imputar despeses de capítol 1 els ens 
supramunicipals que treballin en eficiència energètica, i fins un 50% de l'ajut.

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

30● Treball en xarxa

30● Grau de cofinançament per part de l'ens beneficiari superior a l'establert com a obligatori

40● Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i 
claredat expositiva, d'acord amb la documentació disponible al centre gestor

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.



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Implantació de mesures de gestió sostenible ambient al i 
econòmica

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

●

●5102

Codi recurs:



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Promoció de la mobilitat sostenible

Termini de sol·licitud: 

Inclou l'elaboració i el disseny de:
- Plans de foment de la mobilitat tova dels col·lectius més febles
- Camins escolars
- Foment de la implantació local de la bicicleta
- Promoció de la mobilitat elèctrica
- Suport tècnic a altres actuacions municipals de mobilitat tova.

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 Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@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

●

●5179

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte dels Alcaldes, 
Red de Ciudades por la Bicicleta, Red de Ciudades que Caminan, etc.)

● Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Promoció de mesures contra el canvi climàtic i per a 
l'eficiència energètica

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció dels estudis següents:
- Optimització energètica de l'enllumenat públic
- Eficiència energètica en edificis i equipaments municipals
- Gestió innovadora tècnica i financera de l'energia en l'àmbit local
- Generació local d'energia mitjançant energies renovables
- Control dels consums i la comptabilitat energètica
- Projectes d'eficiència i estalvi d'energia i aigua amb component social, tipus 50/50, en equipaments 
municipals, mesures per arribar a l'equitat energètica
- Minimització de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)
- Plans i estratègies d'adaptació al canvi climàtic.

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 Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@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

●

●5181

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte dels Alcaldes, 
etc.)

● Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució

● Obligació legal de prestar el servei

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Promoció de mesures per a una gestió ambiental i 
econòmica sostenible dels recursos locals

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció d'estudis relatius als següents punts:
- Gestió del cicle de l'aigua local
- Auditories del servei de proveïment d'aigua
- Gestió dels serveis de recollida de residus (plans de gestió, canvis de model, estudis econòmics, 
auditories del servei, etc.)
- Gestió dels serveis de neteja viària (estudis econòmics, auditories del servei, auditories de les 
deixalleries)
- Gestió del verd urbà (plans de poda, de gestió de l'aigua, etc.)
- Sostenibilitat ambiental del planejament municipal.

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 Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@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

●

●5182

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte dels Alcaldes, 
etc.)

● Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució

● Obligació legal de prestar el servei

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai  menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Cartografia i sistema d'informació geogràfica
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Actualització de la cartografia d'adreces postals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Entre les competències dels ajuntaments hi ha l'actualització de les adreces postals del seu àmbit 
territorial i la seva publicació segons els estàndards establerts a escala europea. En aquest context, 
s'ofereix una línia de suport tècnic que inclou el següent:
- Actualització de la cartografia estructurada de les adreces postals (carrers i portals), a partir de la 
informació facilitada per l'ajuntament i d'acord amb els models de dades aprovats per la legislació 
vigent
- Generació del servei web d'informació geogràfica adequat a la normativa.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Desenvolupament i 
manteniment de sistemes 
d'informació i gestió

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Cartografia i SIG Local
Tel.: 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat

Compromisos de qualitat

Plànol o cartografia del municipi on sigui possible identificar 
tots els noms de les vies  i números de portal dels immobles i 
llistat dels noms de les vies amb el seu corresponent codi INE 
(assignat pel padró municipal d'habitants).

L'Ajuntament ha d'estar adherit a la Xarxa Local SITMUN. Més 
informació a: www.diba.cat/web/idebarcelona/sitmun

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica el Reglament 
de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat per Reial Decret 1690/1986, de 11 
de juliol; Decret 62/2010, 18 de maig, per qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5013

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 90% 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 9 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.



Cartografia i sistema d'informació geogràfica
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Elaboració o actualització de la cartografia topogr àfica 
urbana digital 3D E = 1:1.000

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

La cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000 està elaborada com a base per al cadastre, el 
planejament urbanístic i les xarxes de serveis, entre d'altres, i preparada per a sistemes d'informació 
geogràfica. Es realitza per fotogrametria i treball de camp, i s'edita en format DGN i DWG, segons el 
plec de condicions tècniques aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Cartografia i SIG Local

Tel.: 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat

Compromisos de qualitat

L'actualització de la cartografia només es pot sol·licitar en els 
següents supòsits:
 - Quan aquesta tingui una antiguitat superior a 6 anys
 - Quan tot i tenir una antiguitat inferior a 6 anys es justifiqui  la 
seva urgència per la revisió del planejament urbanístic o el 
cadastre.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari; Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual 
es regula el sistema cartogràfic nacional; Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla 
Cartogràfic de Catalunya; Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis 
d'informació geogràfica a Espanya.

●

●

Altres condicions: 

5059

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Municipis que no disposin de cartografia topogràfica digital urbana E = 1:1.000

● Antiguitat de la cartografia topogràfica digital urbana E = 1:1.000 existent i superior a sis 
anys

● Previsions d'elaboració del planejament urbanístic i de revisions cadastrals

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 10 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 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.



Cartografia i sistema d'informació geogràfica
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestió de la informació geogràfica local

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- Connexió al Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN), eina d'informació geogràfica per a 
la consulta i l'anàlisi territorial
- Disponibilitat de mòduls per a l'actualització de la informació geogràfica competència de l'ens 
sol·licitant: adreces postals, inventari de serveis i   equipaments i seguiment de llicències d'obra
- Descàrrega o extracció de dades, en diversos formats i sistemes de coordenades, d'acord amb la 
normativa d'informació geogràfica 
- Geoportals d'infraestructures de dades espacials (IDE) locals a escala municipal, integrats als webs 
i amb els recursos de la IDEBarcelona.
Els ens connectats actualment al SITMUN no han de presentar sol·licitud.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, con sorcis locals i agències, entitats 
municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Desenvolupament i 
manteniment de sistemes 
d'informació i gestió

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Cartografia i SIG Local
Tel.: 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat

Compromisos de qualitat

Adhesió a la Xarxa Local SITMUN. Vegeu model a: 
www.diba.cat/documents/429360/0/ModelAdhesioXarxaLocalSI
TMUN-2015.doc

- Aquest recurs s'adreça als ens locals que no l'han sol·licitat 
en catàlegs anteriors i no estan adherits a la Xarxa Local 
SITMUN.
- És imprescindible adjuntar degudament complimentat, signat i 
segellat  el document acreditatiu de l'aprovació d'adhesió a la 
Xarxa Local SITMUN per part de l'ens local. El protocol 
d'adhesió es pot consultar a: 
www.diba.cat/documents/429360/0/ProtocolAdhesioXarxaLocal

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el 
sistema cartogràfic nacional; Decret 62/2010, 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de 
Catalunya;  Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació 
geogràfica a Espanya (LISIGE); Directiva 2007/2/CE per la que s'estableix una infraestructura 
d'informació espacial en la Comunitat Europea.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5094

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 90% 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 9 dies hàbils i mai en 
més de 12 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 12 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.



Disseny de polítiques locals d'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis sectorials per al disseny de les polítiques  locals 
d'habitatge

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Més enllà de la planificació global a través dels plans locals d'habitatge, el disseny de les polítiques 
locals d'habitatge pot requerir la realització d'estudis o treballs destinats a aprofundir en aspectes 
específics d'aquesta temàtica, per fer-ne una diagnosi adequada i plantejar estratègies i propostes 
d'actuació. Aquests treballs poden fer referència, entre d'altres a:
- Estudis d'habitatge vinculats al planejament urbanístic (vigent o futur)
- Estudis d'habitatge de caràcter supralocal (per assolir diagnosis compartides i avançar en la 
cooperació intermunicipal)
- Estudis relatius a temàtiques específiques: necessitats, accés i ús de l'habitatge, estat i qualitat del 
parc residencial, etc.

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 d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0% 
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

- Contactar amb la unitat prestadora abans de formalitzar la 
sol·licitud.
- El centre gestor vetllarà per compatibilitzar requeriment de 
recursos amb disponibilitats.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Creació d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Adscripció a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge

● Grau d'innovació de l'actuació i de transferibilitat a altres ens

● Grau de problemàtica en la temàtica objecte de sol·licitud

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 7,5 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.

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.



Disseny de polítiques locals d'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis sectorials per al disseny de les polítiques  locals 
d'habitatge

Altra normativa vinculada: RD 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text refós de la Llei del sòl; 
Decret 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 
305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 
64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística; Llei 
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge; Decret 13/2010, de 2 de febrer, del pla pel dret a l'habitatge de 
Catalunya 2009-2012; Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat, de supressió 
de barreres arquitectòniques i aprovació del codi d'accessibilitat; Llei 2/2004, de 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial; Decret 369/2004, de 7 de 
setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen atenció especial.

●5079



Disseny de polítiques locals d'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans locals d'habitatge

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

El Pla Local d'Habitatge (PLH) és, d'acord amb la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, l'instrument per 
definir les polítiques locals d'habitatge. Fixa les propostes i els compromisos municipals i és el marc 
per concertar polítiques d'habitatge amb la Generalitat de Catalunya.
D'acord amb la llei, els plans poden tenir abast municipal o supramunicipal.

Ajuntaments
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

- Contactar amb la unitat prestadora abans de formalitzar la 
sol·licitud.
- El centre gestor vetllarà per compatibilitzar requeriment de 
recursos amb disponibilitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl;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 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5152

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Creació d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Adscripció a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge

● Grau de problemàtica en la temàtica objecte de sol·licitud

● Grau de col·laboració amb altres ens i de cobertura territorial de l'actuació

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 7,5 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.

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.



Disseny de polítiques locals d'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans locals d'habitatge

la Llei d'urbanisme de Catalunya;  Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge; Decret 
13/2010, de 2 de febrer, del pla pel dret a l'habitatge de Catalunya 2009-2012.



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Planificació de la intervenció en els fons i les co l·leccions 
d'imatges locals

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- Assessorament en la gestió dels fons i col·leccions locals, la preservació i conservació de materials 
fotogràfics i sobre els drets de propietat intel·lectual de les imatges
- Col·laboració amb entitats municipals en la realització d'activitats per tal de donar difusió als fons 
locals (exposicions, publicacions, conferències, etc.).

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local

Tel.: 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-071, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-071.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5138

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Es prioritzaran les sol·licituts de municipis no adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals

● Estat de conservació del fons i valoració del perill de degradació

● Existència d'una intervenció prèvia

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Planificació de la intervenció en monuments

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou l'elaboració de:
- Plans directors per a monuments declarats bé cultural d'interès nacional (BCIN) i, per tant, protegits. 
Aquests plans identifiquen, valoren i programen les actuacions que cal dur a terme en un monument 
per garantir-ne la conservació i el bon ús
- Estudis previs per desenvolupar la planificació del programa de necessitats i usos, tenint en compte 
els antecedents històrics.
S'adreça a monuments de propietat municipal i a aquells que tinguin un conveni de cessió d'ús entre 
la propietat i l'ajuntament.

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local

Tel.: 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-072, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-072.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Memòria de realització, descarregueu-la a: 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-002.pdf

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Documentació per a la justificació: 

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Reiteració de la demanda d'anys anteriors

● Que la demanda estigui vinculada a altres accions o a la seva transversalitat

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Planificació de la intervenció en monuments

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret 176/1990, de 16 de juliol, de gestió de monuments; Llei 9/1993 de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català.

●

●5139

Codi recurs:



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Projectes d'intervenció en monuments

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció de:
- Avantprojectes d'intervenció en monuments, amb la definició de les línies bàsiques de la intervenció 
i l'aproximació de costos d'obra
- Projectes bàsics d'intervenció en monuments, amb la definició general de les tasques que cal 
realitzar, la sol·licitud de les llicències preceptives per poder dur a terme les obres i el pressupost de 
la intervenció
- Projectes executius d'intervenció en monuments, amb les definicions tècniques per a l'execució de 
les obres
S'adreça a monuments de propietat municipal, o bé amb conveni de cessió d'ús entre la propietat 
privada i l'ajuntament.

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local

Tel.: 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-073, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-073.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Reiteració de la demanda d'anys anteriors

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Projectes d'intervenció en monuments

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret 176/1990, de 16 de juliol, de gestió de monuments; Llei 9/1993, de 
30 de setembre, de protecció del patrimoni cultural català.

●

●5171

Codi recurs:



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Protecció del patrimoni arquitectònic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció del catàleg i del pla especial del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental, tant 
del sòl urbà com del sòl no urbanitzable. Són documents per a la gestió urbanística i la protecció dels 
elements del patrimoni immoble amb valor historicoarquitectònic des dels plans d'ordenació 
urbanística municipal.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local

Tel.: 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-074, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-074.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5183

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Reiteració de la demanda d'anys anteriors

● Planejament urbanístic (POUM) en revisió

● Que la demanda estigui vinculada a altres accions o a la seva transversalitat

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Protecció del patrimoni arquitectònic

refós de la Llei del sòl; 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; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de 
la legalitat; Llei 9/1993, de 30 de setembre, de protecció del patrimoni cultural català.



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Recerca historicoarqueològica

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- Estudis històrics que impliquen la definició i valoració dels elements del patrimoni per a la seva 
conservació i protecció posterior
- Projectes arqueològics i redacció de la documentació necessària per dur a terme intervencions 
arqueològiques
- Direcció d'excavacions arqueològiques i supervisió tècnica especialitzada.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local

Tel.: 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-075, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-075.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Reiteració de la demanda d'anys anteriors

● Existència d'una intervenció prèvia

● Que la demanda estigui vinculada a altres accions o a la seva transversalitat

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Recerca historicoarqueològica

Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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; Decret 64/2014, de 13 e maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la 
legalitat urbanística; Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català.

●5184



Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans directors de xarxes de serveis

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Els plans directors són eines de suport per a la millora de la gestió i l'eficiència de les xarxes de 
serveis. Inclouen dues fases diferenciades, la realització de l'inventari de la xarxa existent i la diagnosi 
sobre el seu estat, amb la identificació de necessitats i requeriments, propostes de millora, 
característiques tècniques, pla d'etapes d'inversió i propostes de gestió i manteniment.
L'àmbit d'actuació són les xarxes de serveis de titularitat municipal: aigua potable, enllumenat públic i 
clavegueram. També s'hi inclouen les xarxes que permeten la realització del reg i la neteja municipal 
amb aigua no potable.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-076, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-076.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5148

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans directors de xarxes de serveis



Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Projectes d'implantació i renovació de serveis urba ns

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per a la definició de les obres 
d'implantació i renovació de serveis urbans: abastament d'aigua potable, clavegueram, enllumenat 
públic i 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:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-077, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-077.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5170

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Creació d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Suport a la gestió dels serveis del cicle de l'aigu a i 
l'enllumenat públic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou l'elaboració de:
- Plecs de concessió del servei: plec de clàusules administratives per cedir amb garanties l'explotació 
del servei a una empresa privada en règim de concessió administrativa
- Estudis de tarifes i taxes: propostes de tarifes per trams de consums partint de les tarifes actuals, 
optimització dels costos d'explotació i manteniment i amortització de les instal·lacions per garantir la 
viabilitat econòmica del servei

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-078, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-078.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5199

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Nombre de vegades que s'ha demanat

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis de programació d'equipaments i espai públic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

L'estudi de programació és una eina que, davant la voluntat d'un municipi d'invertir en un equipament 
o espai públic nou o preexistent, identifica les necessitats del promotor i dels usuaris, les dimensiona 
a través d'un programa funcional i planteja possibles solucions alternatives detallades i valorades 
econòmicament que donin solució a la necessitat plantejada.
L'objectiu final és facilitar la presa de decisió a l'equip de govern sobre les actuacions que cal realitzar 
per disposar d'un equipament o espai públic adequat a les necessitats de servei i predefinir el 
programa i els condicionants de funcionament que posteriorment el projecte d'obra haurà de 
solucionar arquitectònicament.

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 Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-079, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-079.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5069

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Creació d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis de programació d'equipaments i espai públic

Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme.



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis d'optimització funcional i energètica d'equ ipaments

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Aquests estudis són una eina per a la millora i l'optimització dels equipaments, procurant-ne una 
explotació i un manteniment eficients. En funció de la demanda, inclourà:
- L'avaluació d'un equipament en ús, analitzant-ne la funcionalitat, la qualitat ambiental i la viabilitat 
econòmica, per millorar-ne la gestió
- Alternatives d'actuacions, valorades econòmicament, per millorar l'adequació dels espais, la 
satisfacció dels usuaris, l'eficiència energètica i la reducció dels consums.
El document utilitzarà les eines del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica 
dels edificis. S'adjuntarà la redacció del certificat corresponent, si escau.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-080, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-080.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5072

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau deviabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis d'optimització funcional i energètica d'equ ipaments

refós de la Llei del sòl; 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; Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per la 
certificació energètica dels edificis; Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
d'activitats a Catalunya; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestió dels cementiris municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La finalitat és la millora de la gestió dels cementiris municipals que pot incloure:
- Inventari de cementiris municipals: identificació i ubicació de cada unitat d'enterrament i dels 
elements del cementiri, recull de dades (difunts, titulars, beneficiaris, moviments econòmics, etc.), i 
valoració de l'estat actual tenint en compte la normativa vigent
- Estudi de costos de manteniment de cementiris municipals: valoració del manteniment anual del 
cementiri. Inclou: urbanització del recinte, petites reparacions, despeses i consums, i neteja. Revisió 
del compliment de la normativa vigent i redacció d'un plec de clàusules administratives per a la 
contractació del servei de manteniment.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-081, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-081.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

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 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5097

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de viabiltat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestió dels cementiris municipals

Llei municipal i de règim local de Catalunya



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans directors d'equipaments i espai públic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Són eines de planificació i millora dels equipaments i de l'espai públic que recullen les necessitats i 
les disponibilitats de l'àmbit i proposen actuacions per adequar i optimitzar l'existent, cercant la 
racionalització i l'eficiència. Inclouen:
- Pla director d'equipaments: analitza la xarxa d'equipaments i serveis municipals
- Pla director de verd urbà: analitza les zones verdes, arbres i arbusts
- Pla director de l'espai públic: analitza els carrers, places i parcs, i n'elabora una guia d'estil. Pot ser 
sectorial (d'itineraris de vianants, d'itineraris saludables, etc.)
- Pla inicial de manteniment: analitza els equipaments i defineix les actuacions per al seu 
manteniment.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-082, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-082.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans directors d'equipaments i espai públic

Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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.

●5149



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Projectes d'equipaments i espai públic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per a la definició de les obres 
d'equipaments i espai públic en reformes, rehabilitacions i obres o urbanitzacions de nova planta. 
Inclou:
- Estudis previs i avantprojectes d'equipaments i espai públic
- Projectes bàsics i executius, projectes d'urbanització i memòries valorades
- Assessorament en la contractació de projectes d'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:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-083, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-083.doc

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. 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

Els municipis de fins a 1.000 habitants seran seleccionats de 
manera preferent per a la redacció de projectes i direcció 
d'obres d'edificació i urbanització i, en el cas de disposar del 
projecte o memòria valorada, per a la direcció d'obres.

Normativa aplicable:

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Creació d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

● Nombre d'habitants: amb caràcter preferent, els municipis de fins a 1.000 habitants

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 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

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 6.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Projectes d'equipaments i espai públic

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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.

●

●5168

Codi recurs:



Mobiliari urbà
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Bancs i papereres

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Cessió de bancs i papereres que permeten la millora de la qualitat de l'espai públic. Es tracta 
d'elements funcionals, accessibles i duradors. 
Tipus d'elements:
- Banc de fusta
- Paperera metàl·lica.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic
Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-084, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-084.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme;  Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques; Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova 
el reglament de la Llei de patrimoni de les administracions públiques; Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni de les entitats locals de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5032

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Creació d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau d'excepcionalitat en les necessitats degudament justificades

El 50% de recursos materials seran instal·lats en un  termini màxim de 2 mesos des de 
l'acceptació de la sol·licitud i mai en més de 4 me sos.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.



Mobiliari urbà
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Espais lúdics i de salut per a la gent gran

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Cessió d'espais lúdics i de salut que consisteix en un circuit d'exercicis suaus que es col·loca als 
parcs i places i està especialment dissenyat per afavorir la condició física de la gent gran. Els 
objectius d'aquest recurs són millorar la qualitat de vida de la gent gran i potenciar l'espai públic urbà 
com a lloc d'interrelació ciutadana. L'element permet que sigui utilitzat per altres col·lectius (persones 
amb discapacitat, embarassades, infants, etc.).
L'oferta inclou la cessió i la instal·lació de l'element, així com sessions de dinamització i materials de 
comunicació.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic
Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-085, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-085.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5063

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Creació d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau d'excepcionalitat en les necessitats degudament justificades

El 65% de recursos materials seran instal·lats en un  termini màxim de 2 mesos des de 
l'acceptació de la sol·licitud i mai en més de 4 me sos.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Obertura de la franja perimetral de baixa combustib ilitat en 
urbanitzacions

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Consisteix a donar suport econòmic als municipis per a l'execució material dels treballs forestals de 
reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral de les urbanitzacions que disposin 
de Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPU), amb l'objectiu de complir el Decret 123/2005, de 14 
de juny de 2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana.
Inclou:
- L'execució material dels treballs forestals que cal dur a terme a la franja perimetral inclosos en el 
PPU.
- L'assistència tècnica a la direcció d'obra.

Ajuntaments
Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals

Tel.: 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Una urbanització per municipi.

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Treballs a realitzar per una empresa (epígraf IAE 912) 
Assistència a direcció d'obra a realitzar per Eng. De Forest o 
Eng. T. Forestal i ha d'aportar propostes de:
- Acta comprovació replanteig d'obra
- Certificat final d'obra
- Acta de recepció.

Caldrà justificar mitjançant document tècnic-administratiu la 
previsió tècnica i econòmica per al manteniment de la franja.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

30● Risc d'incendi forestal del municipi d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març de 
2014, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

30● Densitat d'arbrat i sotabosc de la urbanització

40● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 10 dies hàbils.



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Obertura de la franja perimetral de baixa combustib ilitat en 
urbanitzacions

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

●

●5129

Codi recurs:

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 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.



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans per a la implantació de franges en nuclis hab itats: 
urbanitzacions o nuclis urbans

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Aquest recurs s'adreça a ajuntaments que han de disposar de projecte executiu per a l'obertura i 
manteniment de franges de baixa combustibilitat ja sigui per protegir urbanitzacions com també nuclis 
urbans (Llei 5/2003, de 22 d'abril de 2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014).
Inclou la redacció del projecte per reduir la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja 
perimetral de baixa combustibilitat, i s'exclou la revisió de projectes i els d'adequació de franges ja 
executades.

Ajuntaments
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals

Tel.: 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
Adjuntar plànol de la urbanització en format digital.

Un màxim de 2 urbanitzacions o nuclis per municipi que 
estiguin inclosos en l'art. 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5153

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Risc d'incendi forestal del municipi d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març de 
2014, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis foresta

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 10 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 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.



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Simulacres d'activació del Pla d'Actuació Municipal  
d'Emergències per Incendis Forestals

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Segons la Llei 4/97, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, tots els municipis amb risc 
d'incendi forestal han de disposar d'un Pla d'Actuació Municipal (PAM). Per garantir el bon 
funcionament del dispositiu en cas d'activació, s'ofereix la realització de simulacres amb les persones 
responsables d'aquest pla així com l'actualització de les dades de l'organigrama del manual 
d'actuació.

Ajuntaments
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals

Tel.: 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5197

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Obligatorietat d'elaboració del PAM per a incendis forestals (INFOCAT)

● Antiguitat del PAM (darrera actualització)

● Grau de dotació i organització de recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) 
per garantir la viabilitat de l'actuació

Donar resposta al 75% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 8 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 8 dies hàbils, la 
unitat prestadora del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Garantir que un mínim del 60% 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'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les 
millores concretes pertinents.



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Tractament de vegetació en les parcel·les no edific ades dels 
ens públics locals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Consisteix a donar suport econòmic als municipis per a l'execució material dels treballs forestals de 
reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a les parcel·les no edificades i zones verdes de les 
urbanitzacions que disposin de Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPU) i que siguin de titularitat 
d'un ens públic local, amb l'objectiu de complir el Decret 123/2005, de 14 de juny de 2005, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb 
la trama urbana

Inclou:
- L'execució material dels treballs forestals inclosos en el PPU
- L'assistència tècnica a la direcció d'obra.

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals

Tel.: 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

Dades tècniques C1-098, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-098.doc
Memòria tècnica-econòmica que justifiqui la implantació i 
posterior manteniment de la franja perimetral de la urbanització.

Una urbanització per municipi.

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Treballs a realitzar per una empresa (epígraf IAE 912) 
Assistència a la direcció d'obra a realitzar per Eng. de Forest o 
Eng. T. Forestal i ha d'aportar propostes de:
- Acta comprovació replanteig d'obra
- Certificat final d'obra
- Acta de recepció.

Cal acreditar que es disposa de franja executada d'acord amb 
la normativa aplicable i amb un correcte manteniment fins a 
l'actualitat.

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

30● Risc d'incendi forestal del municipi d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març de 
2014, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

20● Densitat de l'arbrat i de sotabosc de la urbanització

50● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Tractament de vegetació en les parcel·les no edific ades dels 
ens públics locals

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●5211

Codi recurs:

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 10 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 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.



Promoció i gestió local de l'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis aplicats per a l'ampliació de l'oferta muni cipal 
d'habitatges destinats a polítiques socials

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Treballs multidisciplinaris d'anàlisi, diagnosi i concreció de propostes de caràcter aplicat en els àmbits 
següents: 
- Viabilitat de promocions d'habitatge protegit o amb finalitats socials, d'obra nova o de rehabilitació, 
sobre sòls municipals
- Optimització de la gestió i utilització del parc d'habitatges municipals dedicats a polítiques socials i la 
seva ampliació
- Concertació de promocions a través del Registre d'Entitats Promotores
- Altres estudis aplicats en l'àmbit de la promoció, la gestió i la rehabilitació de l'habitatge.

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 d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-092, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-092.doc

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0% 
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: RD 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text refós de la Llei del sòl; 
Decret 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 
305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5066

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació, execució i 
claredat expositiva

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.

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 7,5 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.



Promoció i gestió local de l'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis aplicats per a l'ampliació de l'oferta muni cipal 
d'habitatges destinats a polítiques socials

64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística; Llei 
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge; Decret 13/2010, de 2 de febrer, del pla pel dret a l'habitatge de 
Catalunya 2009-2012; Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat, de 
supressió de barreres arquitectòniques i aprovació del codi d'accessibilitat; Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial; Decret 369/2004, 
de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen atenció especial.



Promoció i gestió local de l'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatge s 
destinats a polítiques socials

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a l'ampliació dels recursos municipals per a l'allotjament social de persones en situació 
d'exclusió residencial i, en particular, d'aquelles que han perdut el seu habitatge a causa de dificultats 
per atendre el pagament de rendes de lloguer o quotes hipotecàries. El suport té per objecte el 
finançament d'obres de condicionament d'habitatges o allotjaments per ser incorporats a l'oferta 
d'habitatge social del municipi destinada a aquestes necessitats.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , mancomunitats, comunitats de municipis, 
consorcis locals i agències, entitats municipals de scentralitzades

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

12.000,00 €

Dades tècniques C1-093, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-093.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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-029.pdf

- Per poder optar als ajuts, els habitatges/allotjaments han de 
complir les condicions següents:
A) Estar desocupats en la data de sol·licitud.
B) Que l'ens local n'ostenti la titularitat o que n'hagi obtingut el 
dret d'ús per un període mínim de 5 anys, prorrogables 5 anys 
més, per mitjà d'un règim de lloguer, cessió o altres.
C) Reuneixi les condicions d'habitabilitat necessàries per a la 
funció descrita o pugui reunir-les amb la intervenció proposada. 
D) En el cas d'allotjament, reuneixi o pugui reunir posteriorment 
a la intervenció les condicions previstes a la normativa vigent.
E) En cas de no poder acreditar les referides condicions en 
fase de justificació de despeses, es podrà acreditar en el 
període d'un any des de la finalització del termini d'execució 

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6. A excepció de: Elegibles: Obres de reforma, condicionament i rehabilitació. No elegibles: 
Despeses de gestió o tranferències a tercers.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Puntuació:Criteris de valoració:

25● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

25● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

25● Proposta d'explotació, gestió i programa social proposat

25● Grau de coherència de la proposta d'intervenció amb la utilització prevista i l'estat de 
l'habitatge, i de les mesures d'eficiència i sostenibilitat



Promoció i gestió local de l'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatge s 
destinats a polítiques socials

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

establert. La no acreditació en el termini màxim comportarà la 
revocació de l'ajut i l'obligació de reintegrar els pagaments 
realitzats.
- El centre gestor vetllarà per una distribució equitativa al 
territori tot intentant la major cobertura territorial possible.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: RD 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text refós de la Llei del sòl; 
Decret /2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 
305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 
64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística; Llei 
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge; Decret 13/2010, de 2 de febrer, del pla pel dret a l'habitatge de 
Catalunya 2009-2012; Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat, de 
supressió de barreres arquitectòniques i aprovació del codi d'accessibilitat; Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial; Decret 369/2004, 
de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen atenció especial.

●

●5187

Codi recurs:

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 7,5 punts sobre 10 i mai menys de 5.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 
dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Promoció i gestió local de l'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Serveis locals d'habitatge

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport integral al desenvolupament dels serveis locals d'habitatge i treball en xarxa amb l'objectiu de 
fomentar la qualitat, la innovació i la transferència d'experiències i coneixements entre els serveis. 
Inclou: 
- Assessorament tècnic i jurídic continuat
- Lliurament anual d'informes de gestió i avaluació
- Accés a espais de trobada i formació, així com a l'espai virtual d'accés restringit
- Servei d'actualització jurídica permanent.

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 d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-094, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-094.doc
Certificació de l'acord formal de l'ens local d'adhesió a la Xarxa 
de Serveis Locals d'Habitatge (BOPB, 5/03/2012).

Han de ser ens locals que comptin, com a mínim, amb un 
tècnic de referència o un programa o servei d'habitatge.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: RD decret 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text refós de la Llei del 
sòl; Decret 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya; 
Decret 64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística; 
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge; Decret 13/2010, de 2 de febrer, del pla pel dret a l'habitatge de 
Catalunya 2009-2012; Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat, de 
supressió de barreres arquitectòniques i aprovació del codi d'accessibilitat; Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial; Decret 369/2004, 
de 7 de setembre, que  desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen atenció especial.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5195

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació, execució i 
claredat expositiva

● Grau de col·laboració amb altres ens i de cobertura territorial de l'actuació

● Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
de l'actuació

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 7,5 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.



Regeneració de barris i àrees urbanes
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis de rehabilitació residencial d'àrees urbane s

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Redacció de treballs i estudis destinats a definir programes de rehabilitació residencial d'àrees 
urbanes. Tracten sobre parcs d'habitatges amb dèficits constructius rellevants i on habiten sectors de 
població amb dificultats per fer-hi front.
 Poden formar part d'aquests estudis, per exemple:
- L'anàlisi de les necessitats de rehabilitació de l'àmbit objecte d'estudi (des d'un punt de vista físic i 
social)
- La definició de les estratègies d'actuació i dels criteris d'intervenció i d'atorgament d'ajuts
- L'assessorament en la gestió del programa
- Etc.

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 d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què  l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

- Contactar amb la unitat prestadora abans de formalitzar la 
sol·licitud.
- El centre gestor vetllarà per compatibilitzar el requeriment de 
recursos amb disponibilitats.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Correspondència amb els continguts definits en la descripció del recurs

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau de problemàtica en la temàtica objecte de sol·licitud

● Grau d'innovació de l'actuació i de transferibilitat a altres ens

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 7,5 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.

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.



Regeneració de barris i àrees urbanes
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis de rehabilitació residencial d'àrees urbane s

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 de Catalunya; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
protecció de la legalitat urbanística; Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes; Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, d'àrees urbanes i de viles que 
requereixen una atenció especial; Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la 
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció 
especial.

●

●5071

Codi recurs:



Regeneració de barris i àrees urbanes
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i projectes de regeneració urbana

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic a la redacció de plans, projectes o estudis d'àrees urbanes, que tinguin per objecte la 
seva transformació o millora dins l'àmbit d'actuació de la unitat prestadora o que no trobin encaix en 
altres departaments de la Diputació de Barcelona.
Els estudis poden fer referència a projectes integrals (on, des d'una perspectiva pluridisciplinar, 
s'abordi la transformació des d'una òptica global i multisectorial), o bé a actuacions específiques (de 
caràcter finalista i que formin part d'una estratègia de transformació global).
Els treballs es poden emmarcar en convocatòries promogudes des dels diferents nivells de 
l'Administració (europea, estatal, autonòmica, etc.).

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 d'Urbanisme

Tel.: 934 020 648
s.phmu@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0% 
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

- Contactar amb unitat prestadora abans de formalitzar la 
sol·licitud.
- El centre gestor vetllarà per compatibilitzar el requeriment de 
recursos amb disponibilitats.

Normativa aplicable:

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Correspondència amb els continguts definits en la descripció del recurs

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau de problemàtica en la temàtica objecte de sol·licitud

● Grau d'innovació de l'actuació i de transferibilitat a altres ens

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 7,5 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.

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.



Regeneració de barris i àrees urbanes
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i projectes de regeneració urbana

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 de Catalunya; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
protecció de la legalitat urbanística; Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes; Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, d'àrees urbanes i de viles que 
requereixen una atenció especial; Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la 
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció 
especial.

●

●5076

Codi recurs:



Sensibilització, participació i divulgació ambienta l
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Activitats de sensibilització i educació ambiental

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Té per objectiu el disseny, la implantació i el desenvolupament d'activitats de comunicació i de 
sensibilització ambiental en els municipis, referents als sectors següents: 
- Eficiència energètica, estalvi d'energia i lluita contra el canvi climàtic
- Prevenció i gestió dels residus
- Soroll
- Cicle local de l'aigua
- Ambientalització de la gestió local.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació 
i Promoció Ambiental

Tel.: 934 022 949
ot.sensibpda@diba.cat

Compromisos de qualitat

5.000,00 €

Una per ens local.

Formulari segons modalitat d'execució:
- C401. Per l'ens destinatari, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C401.pdf
- C402. Per ens instrumental, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C402.pdf
- C403. Conjunta, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C403.pdf
- C409. Per ens amb delegació, 
http://www.diba.cat/documents/205293/31005133/C409.pdf

Dades tècniques C4-030, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-030.pdf

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015●

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs. S'exclou la despesa de personal propi de l'ens.

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Puntuació:Criteris de valoració:

30● Treball en xarxa

70● Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i 
interès estratègic

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.



Sensibilització, participació i divulgació ambienta l
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Activitats de sensibilització i educació ambiental

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

●5007



Sensibilització, participació i divulgació ambienta l
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Exposicions d'educació ambiental

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Amb l'objectiu de contribuir a les activitats dels ens locals en l'àmbit de la sensibilització i la divulgació 
ambiental, s'ofereixen les exposicions següents:
- "Actuem amb energia": mostra com, a partir d'un recurs que es troba a la natura, podem acabar 
encenent un llum
- "Adéu soroll": té com a objectiu fonamental la conscienciació ciutadana sobre el fet de la 
contaminació acústica, com afecta la qualitat de vida de les persones i la forma de combatre-la
- "Les 4RRRR": versa sobre els residus domèstics. Les 4 eRRRRes fan referència a quatre processos 
involucrats amb els residus: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar
- "La mar de deixalles": pretén fer un toc d'atenció i fer-nos veure que aconseguir que el mar, la platja 
i el litoral estiguin nets és una responsabilitat que hem d'assumir individual i col·lectivament cada un 
de nosaltres.

Més informació: www.diba.cat/web/mediambient/expos

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació 
i Promoció Ambiental

Tel.: 934 022 949
ot.sensibpda@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-097, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-097.doc

Una per ens local.

- Cal posar-se en contacte amb la Gerència de Serrveis de 
Medi Ambient abans de tramitar la sol·licitud per confirmar 
disponibilitat i compliment dels requisits de cessió. Contacte: 
Lluís Vilaseca. vilasecaol@diba.cat  934 022 222 ex.: 37251
- La durada de la cessió de les exposicions és de dues 
setmanes, però es poden generar excepcions en funció de la 
disponibilitat o altres factors.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5084

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Actuació inclosa en campanyes o projectes participats per diversos ens

● Ordre cronològic d'arribada de la sol·licitud

Garantir que un mínim del 70% 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.



Sensibilització, participació i divulgació ambienta l
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Tallers ambientals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Tallers ambientals que s'adrecen al públic infantil, juvenil o adult, amb la intenció d'estimular la 
participació i sensibilitzar i educar en favor del medi ambient, d'una manera vivencial i lúdica.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, com unitats de municipis, consorcis locals i 
agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació 
i Promoció Ambiental

Tel.: 934 022 949
ot.sensibpda@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

- Cal posar-se en contacte amb la Gerència de Serrveis de 
Medi Ambient abans de tramitar la sol·licitud per confirmar 
disponibilitat i compliment dels requisits dels tallers. 
Contacte: tallersambientals@diba.cat 
Núria Gabernet 934 022 222 ext.: 37240  o  Pau Aguiló 934 022 
222 ex.: 37261  
- Més informació a: http://www.diba.cat/web/mediambient/tallers-
ambientals

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

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5207

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Priorització dels municipis de menys de 50.000 habitants

● Ordre cronològic d'arribada de la sol·licitud

Garantir que un mínim del 70% 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.



Urbanisme
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i suport en matèria urbanística

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou, per exemple:
- Suport a la constitució i formalització del patrimoni públic del sòl i l'habitatge
- Estudis per a l'adequació del planejament vigent (adequació a nous escenaris)
- Elaboració d'estudis de viabilitat i altres
- Redacció d'informes i assistència tècnica i jurídica en matèria d'urbanisme
- Assessorament en la tramitació d'expedients.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.: 934 020 648
s.phmu@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

En cas d'empat de puntuació de diverses sol·licituds, se 
n'atendrà una per municipi.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 de Catalunya; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5077

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Correspondència amb els continguts definits en la descripció del recurs

● Grau de transferibilitat a altres ens

● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

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 7,5 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.

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.



Urbanisme
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i suport en matèria urbanística

protecció de la legalitat urbanística.



Urbanisme
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Planejament urbanístic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Redacció dels documents següents:
- Avanços del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
- POUM d'escassa complexitat urbanística
- Modificacions de planejament general
- Modificacions del planejament derivat (plans parcials urbanístics, plans de millora urbana, plans 
especials urbanístics, etc.)
- Plans especials de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 
- Adequació del planejament vigent als nous escenaris mitjançant la modificació del planejament 
general o derivat amb finalitats diverses: modificació del règim urbanístic del sòl, compactacions, 
introducció i regulació de nous usos en espais públics i privats, plans de millora urbana, etc.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants
Destinataris:

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.: 934 020 648
s.phmu@diba.cat

Dades tècniques C1-095, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-095.doc

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. 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

- Només poden sol·licitar la redacció de POUM d'escassa 
complexitat urbanística els municipis de fins a 5.000 habitants.
- Els municipis de menys de 1.000 habitants seran seleccionats 
de manera preferent:
  . per a l'elaboració de l'Avanç del POUM, si tenen digitalitzats i 
elaborats els documents i informes necessaris sectorials com, 
per exemple, 
  catàleg de masies, de patrimoni, memòria social, ambiental o 
de qualitat;
  . per a l'elaboració del POUM, si ja tenen elaborat 
l'Avançament de POUM.
- El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.
- En cas d'empat de diverses sol·licituds, s'atendrà una per 
municipi.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

● Grau de consolidació dels diferents productes

● Sol·licituds presentades abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud



Urbanisme
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Planejament urbanístic

Termini de sol·licitud: 
30/09/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 de Catalunya; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
protecció de la legalitat urbanística.

●

●5137

Codi recurs:

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 7,5 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.

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.



Xarxa viària de titularitat municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Camins municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

S'ofereix suport per a l'elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals en fases 
successives. És requisit per fer una fase tenir completada l'anterior: 
- Fase I: catàleg de camins municipals
- Fase II: investigació de la titularitat del catàleg de camins municipals, una vegada el catàleg estigui 
a disposició de l'ajuntament
- Fase III: ordenances de regulació d'ús i defensa de vials municipals.
A més, també s'ofereix la redacció d'estudis de seguretat viària específics en camins municipals.

Ajuntaments
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en 
Infraestructures
Tel.: 934 022 194
ot.planifacti@diba.cat

Compromisos de qualitat

2  per a tots els recursos de la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el camp 'Actuació' de la 
sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

en funció de la població:
- fins a 1.000 habitants: 0%
- entre 1.001 i 5.000 habitants: 10% 
- entre 5.001 i 20.000 habitants: 20% 
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
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

- Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.
- Tenir completades les fases anteriors a l'estudi sol·licitat, a 
excepció de seguretat viaria.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; 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 

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5033

Codi recurs:

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Criteris de valoració:

● Grau de cofinançament per part de l'ens local (superior als percentatges definits)

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores 
concretes pertinents.



Xarxa viària de titularitat municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Camins municipals

la Llei d'urbanisme; Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat, de supressió 
de barreres arquitectòniques i aprovació del codi d'accessibilitat; Llei 9/2003, de 13 de juny, de 
mobilitat de Catalunya; Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques; Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de 
patrimoni de les administracions públiques; Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
reglament del patrimoni de les entitats locals de Catalunya.



Xarxa viària de titularitat municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principa l del municipi 
(hivern 2015-2016)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests 
casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del 
servei de retirada de neu i l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. 
El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi i a punts 
d'atracció de mobilitat singulars.

Ajuntaments
Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Gestió 
d'Infraestructures

Tel.: 934 022 190
ot.g.infraest@diba.cat

Compromisos de qualitat

30.000,00 €

S'haurà de detallar l'origen i el final del camí i la seva longitud, 
així com aportar un plànol de la seva ubicació.

Una per ajuntament.

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

Per a justificar la subvenció cal escrit, signat pel secretari de 
l'Ajuntament, que acrediti i certifiqui que la subvenció s'ha 
dedicat única i exclusivament a la retirada de neu o extensió de 
fundents en el camí objecte de l'ajut.

- El límit superior del suport econòmic serà de 2.000 euros/Km 
d'accés i per temporada.
- Despeses elegibles: maquinària llevaneus incloent despeses 
de la mateixa, elements de seguretat i salut obligatoris, així 
com el personal i els fundents necessaris, estrictament 
destinats a l'accés sol·licitat.

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

Àmbit de concertació:
Manteniment 
d'equipaments i 
d'infraestructures

Puntuació:Criteris de valoració:

70● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

30● Existència d'antecedents

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 



Xarxa viària de titularitat municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principa l del municipi 
(hivern 2015-2016)

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

●

●5128

Codi recurs:

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.
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