
Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Acció comunitària i participació ciutadana

Dinamització associativa 2.0

Recurs material

Realització de serveis i activitats

L'ens sol·licitant haurà de presentar un document en el qual desenvolupi l'objectiu del projecte i les seves necessitats.Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Acció comunitària i participació ciutadana

Mediació comunitària itinerant

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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".

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Acció comunitària i participació ciutadana

Projectes d'acció comunitària

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Pàgina 3 de 199



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Acció comunitària i participació ciutadana

Projectes de participació ciutadana

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Acció comunitària, participació, igualtat i joventu t

Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

80.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Animals de companyia

Animals de companyia (gossos i gats)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Una per ens local.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

1.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:

Pàgina 6 de 199



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció a les persones grans

Els serveis socials més a prop

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció a les persones grans

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció a les persones grans

Programes per a les persones grans

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció domiciliària, dependència i suport a person es cuidadores

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

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Si s'obté una acció concertada

Caldrà el compromís exprés de l'ens per tal de constituir un grup de més de 10 persones.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció domiciliària, dependència i suport a person es cuidadores

Projectes en l'àmbit de la dependència

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció domiciliària, dependència i suport a person es cuidadores

Serveis d'atenció domiciliària

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Consum

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

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Els ens locals que sol·licitin el recurs han d'estar adherits a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Consum

Exposició: "Consum. Com som?"

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Si s'obté una acció concertada

Els ens locals que sol·licitin el recurs han d'estar adherits a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Consum

Serveis municipals de consum

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

Els ens locals que sol·licitin el recurs han d'estar adherits a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Igualtat i drets civils

Projectes d'igualtat i drets civils

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Igualtat i drets civils

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

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Es pot sol·licitar un únic projecte per aquest recurs.Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Igualtat i drets civils

Suport en l'abordatge integral de la violència masc lista

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Inclusió social

Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l'hab itatge

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Inclusió social

Plans d'inclusió social

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Pàgina 20 de 199



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Infància i adolescència en risc i atenció a les dro godependències

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

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Existència de Centre d'Educació Secundària en el municipi.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Infància i adolescència en risc i atenció a les dro godependències

Planificació i projectes locals de prevenció de con sum de drogues

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Infància i adolescència en risc i atenció a les dro godependències

Projectes per a infants i adolescents en situació d e risc

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

PENSA-Jove

PENSA-Jove als instituts (tallers)

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

PENSA-Jove

PENSA-Jove, suport tècnic específic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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.

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Control d'establiments de tatuatge i pírcing

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Una per ajuntament.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Control sanitari de l'aigua de consum humà

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Control sanitari de piscines d'ús públic

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Una per ajuntament.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Exposicions de promoció de la salut

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Millora de les condicions de seguretat i salubritat  a les platges

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Una per ajuntament.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Promoció de la salut

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Una per ajuntament.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Sanitat ambiental

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Una per ajuntament.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Seguretat alimentària

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Una per ajuntament.

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:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Vigilància i control d'establiments alimentaris

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Suport als serveis socials municipals

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Suport als serveis socials municipals

Finançament de l'àmbit de benestar social

Recurs econòmic

Fons de prestació

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

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Suport als serveis socials municipals

Millora organitzativa dels serveis socials bàsics

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Suport als serveis socials municipals

Supervisió d'equips dels serveis socials bàsics

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Si s'obté una acció concertada

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

Pàgina 39 de 199



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

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

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Espais de debat educatiu

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Existència d'estructura tècnica de l'ens amb disponibilitat per fer la coordinació i seguiment del projecte.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Exposició: "Escoles d'altres mons"

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.doc/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.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Els municipis menors de 5.000 habitants podran presentar sol·licitud només en el cas de ser ens gestors de xarxes intermunicipals.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Projectes d'acompanyament a l'escolaritat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Tallers de suport a les competències clau

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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 termeAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Arxius municipals i patrimoni documental local

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

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

Recurs econòmic

Fons de prestació

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

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.doc/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.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

Funcionament d'escoles bressol municipals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.doc/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.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.doc/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.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Els municipis menors de 5.000 habitants podran presentar sol·licitud només en el cas de ser ens gestors de xarxes intermunicipals.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

Programació i manteniment d'equipaments educatius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

Suport al servei de menjador de les escoles bressol  municipals

Recurs econòmic

Fons de prestació

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

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Desenvolupament cultural local

Plans i projectes per al desenvolupament cultural l ocal

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Una única sol·licitud per municipi

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Desenvolupament cultural local

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

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

Documentació per a la justificació:

50.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 70%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Els recurs s'adreça a municipis i ens supramunicipals de més de 20.000 habitants.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Desenvolupament cultural local

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

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 per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

El recurs s'adreça a municipis i ens supramunicipals de menys de 20.000 habitants.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Desenvolupament cultural local

Tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Una única sol·licitud per municipi.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

El recurs s'adreça a municipis i ens supramunicipals de menys de 20.000 habitants.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Difusió artística als municipis

Festivals artístics

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

35.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Activitats esportives per a petits municipis

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Assessoraments d'activitats esportives

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

Al camp 'Actuació' de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència tècnica sol·licitada d'acord amb la descripció del recurs.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Cessió de trofeus i medalles

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Dinamització de programes esportius locals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Una sol·licitud per ens local.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de pa rticipació oberta

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

S'exclouen espectacles i nits de l'esport, axí com les proves i els campionats de les divereses modalitats adreçats exclusivament a esportistes federats.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Esport adaptat i cicle de passejades per a la gent gran

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Una sol·licitud per ens local.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Esport per prevenir el risc d'exclusió

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Una única sol·licitud per ens local.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Instruments tècnics d'esdeveniments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Una sol·licitud per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Préstec de material esportiu

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Dades tècniques C1-049, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-049.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: equipaments esportius

Assessoraments d'equipaments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

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.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: equipaments esportius

Instruments tècnics d'instal·lacions esportives

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: equipaments esportius

Millora del material esportiu inventariable

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

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 per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Un sol beneficiari per municipi.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Museus i patrimoni cultural moble

Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:

Pàgina 71 de 199



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Museus i patrimoni cultural moble

Mapes de patrimoni cultural

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per municipi.Nombre màxim de sol·licituds:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona gestiona i supervisa els treballs i la contractació.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.doc/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.

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Els municipis de menys de 5.000 habitants podran presentar sol·licitud només en el cas de ser ens gestors de xarxes intermunicipals.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Planificació educativa

Planificació i participació educativa

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Accions de foment de fires locals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

10.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Accions de foment de mercats de venda no sedentària

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

10.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Accions de foment de mercats municipals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:

10.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Modernització de les estructures dels mercats de ve nda no sedentària

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

10.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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 sol·licitada.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Servei de préstec de carpes

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:

Pàgina 79 de 199



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament del teixit comercial urbà

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

10.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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 la sol·licitud d'Actuacions per a la gestió integral del teixit comercial urbà.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament del teixit comercial urbà

Actuacions per a la gestió integral del teixit come rcial urbà

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

12.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament del teixit comercial urbà

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

5.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds de suport econòmic presentades a la Gerència de Serveis de Comerç.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament del teixit comercial urbà

Gestió de la dinamització en un centre comercial ur bà

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

4.500,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament del teixit comercial urbà

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

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds de suport tècnic presentades a la Gerència de Serveis de Comerç.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds de suport tècnic presentades a la Gerència de Serveis de Comerç.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

Censos d'activitats comercials i de serveis

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

Dinamització i promoció del teixit comercial a les comarques

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:

25.000,00 €Import màxim d'ajut:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

Suport a l'estratègia comercial

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds de suport tècnic presentades a la Gerència de Serveis de Comerç.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Gestió i planificació estratègica territorial

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

25.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Gestió i planificació estratègica territorial

Recurs econòmic

Ajut econòmic

- 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
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Informació estadística territorial

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Més informació: www.diba.cat/hermesAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Informes estratègics de desenvolupament econòmic lo cal

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Més informació: www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatoriesAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Iniciatives territorials innovadores per al desenvo lupament econòmic

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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 

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Iniciatives territorials innovadores per al desenvo lupament econòmic

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Observatoris del desenvolupament econòmic local

Recurs econòmic

Fons de prestació

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.

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

Agències de desenvolupament econòmic local

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

30.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- Podràn ser destinataris els ens locals constituïts com a agència de desenvolupament econòmic local i els que liderin processos de constitució d'agències en 
l'àmbit territorial corresponent.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

Agències de desenvolupament econòmic local

Recurs econòmic

Ajut econòmic

- Import màxim d'ajut: 30.000 euros
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat  pel coeficient 
0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i  la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a 
l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

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

Recurs econòmic

Fons de prestació

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

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

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

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

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Finançament d'accions per al foment de l'ocupació

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

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:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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 

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Finançament d'accions per al foment de l'ocupació

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Finançament dels serveis locals d'ocupació

Recurs econòmic

Fons de prestació

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.

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

- 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 condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Indicadors bàsics del mercat de treball

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Més informació: www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatoriesAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Integració laboral de persones amb discapacitat (Ad apta)

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Més informació: www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatoriesAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Integració sociolaboral de persones amb malalties m entals

Recurs econòmic

Fons de prestació

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.

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

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

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

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:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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 Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Informes sobre projectes de desenvolupament local ( Mentor)

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Polígons d'activitat econòmica (PAE)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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).

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Polígons d'activitat econòmica (PAE)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

- 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
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Projectes singulars de dinamització del teixit prod uctiu

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Projectes singulars de dinamització del teixit prod uctiu

Recurs econòmic

Ajut econòmic

- 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
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Recull d'activitats de suport al teixit empresarial

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

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:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques locals de turisme

Actuacions de senyalització turística

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques locals de turisme

Estudis de planificació i gestió turística

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques locals de turisme

Projectes tècnics de senyalització turística

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Ciutats i regions digitals

Estudis de provisió de banda ampla al territori

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Memòria justificativa de l'objecte de la sol·licitud detallant, si escau, la situació dels serveis de telecomunicacions en el municipi.Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal

Educació per al desenvolupament (EpD)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

Despeses elegibles:

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 C4-025, 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.

Documentació per a la justificació:

30.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal

Informes per a la projecció internacional del terri tori

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-058, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-058.doc

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal

Plans directors de cooperació al desenvolupament

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Dades tècniques C1-059, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-059.doc

Una per ens local.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a la contractació d'un/a expert/a per a l'elaboració del Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

S'haurà de lliurar una copia del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament elaborat.

Documentació per a la justificació:

12.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal

Projecció internacional del territori

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Dades tècniques C1-060, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-060.doc

Una per ens local.

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:

Despeses elegibles:

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 C4-026, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-026.doc

Documentació per a la justificació:

7.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:

Pàgina 124 de 199



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal

Projectes de cooperació al desenvolupament

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Dades tècniques C1-061, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-061.doc

Una per ens local.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses de personal tècnic de l'ens sol·licitant dedicat al projecte pels  municipis de menys de 20.000hb. 
En aquest cas, es podra imputar fins un màxim del 20% de l'aportació de la Diputació
Capítol 2. A excepció de: Les despeses de personal extern contractat per a la identificació i conceptualització del projecte no són elegibles. Excepció: els 
projectes de municipis de menys de 20.000hb, els quals podran imputar fins un màxim del 10% de l'aportació de la Diputació
Capítol 4. A excepció de: Com a mínim el 60% de l'aportació de la Diputació de Barcelona s'haurà de transferir al municipi del Sud contrapart del projecte. La 
contrapart podrà justificar despeses elegibles de cap. I i cap. II.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-027.doc

Documentació per a la justificació:

30.000,00 €Import màxim d'ajut:

Per als ens de menys de 20.000 habitants i per als projectes derivats de la Plataforma Local Med-Marroc, el percentatge de cofinançament de l'ens sobre el 
cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta d'ens, del 30%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- Import mínim d'ajut: 15.000 euros. 
- El projecte ha d'incloure obligatòriament una activitat de formació i intercanvi a Barcelona en la matèria de l'actuació. 
- S'exclouen els projectes d'emergència, ajut alimentari i reconstrucció.
- Abans de presentar la sol·licitud, s'ha de concertar una reunió amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament per elaborar la proposta més adequada a les 
línies de la convocatòria. 
- El suport es formalitzarà mitjançant conveni.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Formació

Consultoria en el desenvolupament de projectes form atius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

No poden accedir a aquest recurs els ajuntaments que hagin rebut alguna actuació de consultoria en l'àmbit de la formació durant els anys 2013 i 2014.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de la gestió pública

Anàlisi de les competències i els serveis municipal s

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de la gestió pública

Gestió estratègica de les plantilles

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de l'organització dels ens locals

Millora de processos i optimització de la gestió de  documents electrònics

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de l'organització dels ens locals

Oficines d'atenció ciutadana (OAC)

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de l'organització dels ens locals

Planificació, seguiment i avaluació de plans i prog rames locals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de l'organització dels ens locals

Transparència i reutilització de la informació públ ica

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Pàgina 132 de 199



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Assistència als tribunals i òrgans de selecció

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Bases de la convocatòria de selecció de personal objecte de la sol·licitud.Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Cal que la sol·licitud es presenti com a mínim un mes abans del procés selectiu.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Auditoria de l'administració de personal

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Elaboració de la nòmina municipal en entorn web

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Si s'obté una acció concertada

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Instrucció d'expedients disciplinaris

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Tres expedients disciplinaris en un període de sis mesos per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Instruments de planificació, gestió i desenvolupame nt de recursos humans

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-066, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-066.doc

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Processos de negociació de les condicions de trebal l

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Màxim de 8 a 10 sessions de negociació presencials o a distància per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Representació i defensa en processos judicials

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Quatre judicis en un període de sis mesos per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Es valorarà conjuntament la possiblitat de recurs contra la sentència que s'obtingui.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Regulació de la societat de la informació

Auditories biennals de protecció de dades personals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Regulació de la societat de la informació

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Sistema d'informació del padró d'habitants

Gestió del padró d'habitants

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Si s'obté una acció concertada

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Sistemes d'informació municipals

Diagnosi i elaboració de plans directors TIC

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Memòria amb explicació dels recursos i l'organització actual de l'àmbit tecnològic.Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Sistemes d'informació municipals

Integració dels sistemes d'informació locals amb se rveis supramunicipals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

16.000,00 €Import màxim d'ajut:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Accessibilitat i mobilitat

Estudis i plans d'accessibilitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Accessibilitat i mobilitat

Estudis i plans de mobilitat urbana

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activació temporal d'espais sense ús

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Dades tècniques C1-088, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-088.doc

2

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:

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.

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activació temporal d'espais sense ús

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activitats i establiments

Cens d'activitats

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, tot intentant la major cobertura territorial possible.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activitats i establiments

Estudis en matèria d'activitats i establiments

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-090, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-090.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activitats i establiments

GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, tot intentant la major cobertura territorial possible.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activitats i establiments

Plans d'autoprotecció

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-086, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-086.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Més informació a: www.sitxell.euAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable

Plans d'acció per a la infraestructura verda local

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-087, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-087.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Disponibilitat, en el moment de la sol·licitud, de l'informe d'anàlisi i valoració dels espais lliures en el marc del projecte SITxell.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Anàlisi i planificació viària municipal

Suport al manteniment de ponts municipals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-070, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-070.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Una per ens local.

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:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

10.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Anàlisi d'aigües

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Avaluació del soroll

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-096, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-096.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Estudis de la qualitat de l'aire

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Mesures dels camps electromagnètics

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Si s'obté una acció concertada

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Canvi climàtic i sostenibilitat

Eines de gestió del consum d'energia

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Compromís de continuitat en el servei de comptabilitat energètica un cop acabat el suport.Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Canvi climàtic i sostenibilitat

Implantació de mesures de gestió sostenible ambient al i econòmica

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Una per ens local.

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:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

10.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Cartografia i sistema d'informació geogràfica

Actualització de la cartografia d'adreces postals

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

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).

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

L'Ajuntament ha d'estar adherit a la Xarxa Local SITMUN. Més informació a: www.diba.cat/web/idebarcelona/sitmunAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Cartografia i sistema d'informació geogràfica

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

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Si s'obté una acció concertada

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Cartografia i sistema d'informació geogràfica

Gestió de la informació geogràfica local

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

Adhesió a la Xarxa Local SITMUN. Vegeu model a: www.diba.cat/documents/429360/0/ModelAdhesioXarxaLocalSITMUN-2015.docDocumentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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/ProtocolAdhesioXarxaLocalSITMUN-2015.pdf

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Disseny de polítiques locals d'habitatge

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- Contactar amb la unitat prestadora abans de formalitzar la sol·licitud.
- El centre gestor vetllarà per compatibilitzar requeriment de recursos amb disponibilitats.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Disseny de polítiques locals d'habitatge

Plans locals d'habitatge

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- Contactar amb la unitat prestadora abans de formalitzar la sol·licitud.
- El centre gestor vetllarà per compatibilitzar requeriment de recursos amb disponibilitat

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-071, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-071.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

Planificació de la intervenció en monuments

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-072, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-072.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

Projectes d'intervenció en monuments

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-073, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-073.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

Protecció del patrimoni arquitectònic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-074, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-074.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

Recerca historicoarqueològica

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-075, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-075.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Pàgina 173 de 199



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals

Plans directors de xarxes de serveis

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-076, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-076.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals

Projectes d'implantació i renovació de serveis urba ns

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-077, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-077.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-078, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-078.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Estudis de programació d'equipaments i espai públic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-079, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-079.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Estudis d'optimització funcional i energètica d'equ ipaments

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-080, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-080.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Gestió dels cementiris municipals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-081, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-081.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Pàgina 179 de 199



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Plans directors d'equipaments i espai públic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-082, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-082.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Projectes d'equipaments i espai públic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-083, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-083.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Mobiliari urbà

Bancs i papereres

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Dades tècniques C1-084, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-084.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Mobiliari urbà

Espais lúdics i de salut per a la gent gran

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Dades tècniques C1-085, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-085.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Prevenció d'incendis forestals

Obertura de la franja perimetral de baixa combustib ilitat en urbanitzacions

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Una urbanització per municipi.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Caldrà justificar mitjançant document tècnic-administratiu la previsió tècnica i econòmica per al manteniment de la franja.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Prevenció d'incendis forestals

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Prevenció d'incendis forestals

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Prevenció d'incendis forestals

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

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.

Documentació per a la justificació:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Cal acreditar que es disposa de franja executada d'acord amb la normativa aplicable i amb un correcte manteniment fins a l'actualitat.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Promoció i gestió local de l'habitatge

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-092, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-092.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Promoció i gestió local de l'habitatge

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Dades tècniques C1-093, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-093.doc

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:

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

Documentació per a la justificació:

12.000,00 €Import màxim d'ajut:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Promoció i gestió local de l'habitatge

Serveis locals d'habitatge

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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).

Documentació que s'ha d'annexar:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Han de ser ens locals que comptin, com a mínim, amb un tècnic de referència o un programa o servei d'habitatge.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Regeneració de barris i àrees urbanes

Estudis de rehabilitació residencial d'àrees urbane s

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- Contactar amb la unitat prestadora abans de formalitzar la sol·licitud.
- El centre gestor vetllarà per compatibilitzar el requeriment de recursos amb disponibilitats.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Regeneració de barris i àrees urbanes

Estudis i projectes de regeneració urbana

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- Contactar amb unitat prestadora abans de formalitzar la sol·licitud.
- El centre gestor vetllarà per compatibilitzar el requeriment de recursos amb disponibilitats.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Sensibilització, participació i divulgació ambienta l

Activitats de sensibilització i educació ambiental

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Una per ens local.

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:

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

Documentació per a la justificació:

5.000,00 €Import màxim d'ajut:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Sensibilització, participació i divulgació ambienta l

Exposicions d'educació ambiental

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-097, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-097.doc

Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Sensibilització, participació i divulgació ambienta l

Tallers ambientals

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Una per ens local.Nombre màxim de sol·licituds:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Urbanisme

Estudis i suport en matèria urbanística

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-089.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

En cas d'empat de puntuació de diverses sol·licituds, se n'atendrà una per municipi.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Urbanisme

Planejament urbanístic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-095, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-095.doc

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Xarxa viària de titularitat municipal

Camins municipals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Obligació de cofinançament:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Xarxa viària de titularitat municipal

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.

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:

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.

Documentació per a la justificació:

30.000,00 €Import màxim d'ajut:

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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