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Accessibilitat i mobilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i plans d'accessibilitat

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Elaboració de:
- Plans d'accessibilitat, eines de promoció de l'accessibilitat a l'àmbit municipal per assolir l'eliminació 
progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població (via pública, 
edificis, transports i comunicacions). L'elaboració de cada pla pot incloure tots els àmbits o algun de 
manera específica, i és de compliment obligatori segons la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
- Estudis d'accessibilitat específics, informes, estudis o projectes per a àmbits d'actuació o per 
considerar nous aspectes als quals la llei no dóna cobertura amb l'objectiu de trobar solucions.

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat 
i Seguretat Viària Local

Tel.: 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat

Compromisos de qualitat

2  per a tots els recursos de la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el camp 'Actuació' de la 
sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

en funció de la població:
- fins a 1.000 habitants:  0% 
- menys de 5.000 habitants: 10% 
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20% 
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb 
ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5074

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Existència d'obligació legal

● Grau de cofinançament per part de l'ens local (superior als percentatges definits)

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Accessibilitat i mobilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i plans d'accessibilitat

la Llei d'urbanisme de Catalunya; Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i 
de supressió de les barreres arquitectòniques; Decret 135/1995, de 24 de març, pel qual es 
desenvolupa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
les barreres arquitectòniques.



Accessibilitat i mobilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i plans de mobilitat urbana

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Amb l'objectiu de prioritzar el transport públic i una mobilitat sostenible als entorns urbans per tal de 
reduir la contaminació ambiental, s'ofereix l'elaboració de:
- Plans de mobilitat urbana, instruments per planificar les actuacions que cal executar els propers 
anys per tal de fomentar la mobilitat sostenible
- Estudis de mobilitat específics: camins escolars, seguretat viària en zona urbana, avaluació de la 
mobilitat generada, senyalització urbana, aparcament, plans directors de la bicicleta, zones 30, etc.
- Estudis de millora del transport públic: millora de l'accés als polígons industrials (a peu, amb 
bicicleta, amb transport públic, amb cotxe); anàlisi de la senyalització d'orientació.

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat 
i Seguretat Viària Local

Tel.: 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat

Compromisos de qualitat

2  per a tots els recursos de la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el camp 'Actuació' de la 
sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

en funció de la població:
- fins a 1.000 habitants:  0% 
- menys de 5.000 habitants: 10% 
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20% 
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb 
ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5075

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Existència d'obligació legal

● Grau de cofinançament per part de l'ens local (superior als percentatges definits)

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Accessibilitat i mobilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i plans de mobilitat urbana

la Llei d'urbanisme de Catalunya; Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Reial decret 102/2011, de 28 de 
gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire; Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven 
les directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de setembre, d'avaluació de mobilitat 
generada; Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018.



Activació temporal d'espais sense ús
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Recurs destinat a fer possible la implementació de projectes d'iniciativa municipal destinats a donar 
ús temporal a espais, edificats o no, de titularitat pública o privada, de manera transitòria i mentre no 
es materialitza el seu destí o ús previst, amb l'objecte d'evitar-ne la degradació i contribuir, amb una 
actuació senzilla i de cost reduït, a la regeneració física, social o ambiental del mateix espai i de 
l'entorn on es localitza. Pot incloure despeses relatives a l'adequació dels espais, la dinamització, la 
gestió i la comunicació dels projectes.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.: 934 020 648
s.phmu@diba.cat

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

2

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

Dades tècniques C4-028, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-028.pdf
Caldrà que l'ens beneficiari acredit i  que les intervencions 
realitzades permeten l'activació efectiva de l'espai.

- La sol·licitud és incompatible amb la sol·licitud de suport 
tècnic pel mateix projecte en el Catàleg 2015.
- L'ús temporal del projecte ha de ser clarament diferent del 
destí o ús final de l'espai.
- El projecte ha d'incorporar actuacions relatives a l'adequació 
física de l'espai com a la seva activació o dinamització.
- El pressupost màxim del projecte no pot superar 30.000 euros.
- L'ajut màxim no pot superar 15.000 euros, i no podrà ser 
inferior al 70 % de la quantitat sol.licitada.
- El pagament de l'ajut atorgat queda condicionat a l'activació 
efectiva de l'espai, en els termes definits en la sol.licitud. Cas 

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs. S'exclouen les despeses de capítol 1.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

25● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

25● Impacte previst sobre l'entorn urbà, foment de la participació ciutadana, agents locals i 
entitats del tercer sector, grau d'innovació i transferibilitat a altres ens

25● Grau de qualitat de la proposta, en termes de concepció, desenvolupament tècnic, gestió 
i avaluació

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



Activació temporal d'espais sense ús
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

de concurrència del contingut del projecte amb l'àmbit 
d'actuació d'altres departaments de la corporació, es valorarà el 
destí adequat de la sol·licitud. Específicament, queden 
exclosos d'aquest recurs  els projectes focalitzats en el 
desenvolupament d'horts o activitats anàlogues.
- El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme; Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat 
urbanística.

●

●5014

Codi recurs:

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

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

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

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



Activació temporal d'espais sense ús
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La situació de crisi ha comportat l'existència creixent d'espais buits, edificats o no, de titularitat pública 
o privada, que tot i tenir un ús natural previst, difícilment el podran materialitzar a curt o mitjà termini.
Amb aquests estudis es pretén donar el suport tècnic necessari per definiri propostes per a l'ús 
temporal d'aquests espais amb la finalitat d'evitar-ne la degradació i contribuir, amb una actuació 
senzilla i de cost reduït, a la regeneració física, social o ambiental del mateix espai i de l'entorn on es 
localitza. Pot incloure:
- Estudis d'àrees urbanes, amb identificació d'espais buits i/o de programes o estratègies d'ús 
temporal que calgui desenvolupar
- Projectes relatius a espais específics.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.: 934 020 648
s.phmu@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0% 
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

- Contactar amb la unitat prestadora abans de formalitzar la 
sol·licitud.
- La sol·licitud de suport tècnic és incompatible amb la 
sol·licitud de suport econòmic pel mateix projecte en el Catàleg 
2015.
- Cas de concurrència del contingut del projecte amb l'àmbit 
d'actuació d'altres departaments de la corporació, es valorarà el 
destí adequat de la sol.licitud. Específicament, queden exclosos 
d'aquest recurs els projectes focalitzats en el desenvolupament 
d'horts o acivitats anàlogues.
- El centre gestor vetllarà per compatibilitzar requeriment de 
recursos amb disponibilitats.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

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

Criteris de valoració:

● Correspondència amb els continguts definits en la descripció del recurs

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau d'interès de la proposta a desenvolupar

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

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



Activació temporal d'espais sense ús
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

30/09/2015

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de 
la legalitat urbanística.

●

●5078

Codi recurs:

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

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

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



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Cens d'activitats

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Gestionar les activitats implantades en un municipi requereix informació actualitzada, georeferenciada 
i fàcilment explotable. El recurs inclou: 
- L'elaboració del cens d'activitats: base de dades amb informació de les activitats (dades generals, 
classificació, situació administrativa, dades tècniques, ubicació i fotografia). La informació s'introdueix 
directament al Gestor d'Informació d'Activitats (GIA), aplicació que permet la seva gestió i 
actualització posterior.
S'haurà de presentar també una sol·licitud per al recurs: GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de 
les activitats.
- Depuració i actualització de la base de dades de cens d'activitats. Només per als ajuntaments 
usuaris del GIA.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel.: 934 049 312
o.au@diba.cat

Compromisos de qualitat

El cost del treball serà cofinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habiatnts: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 

●

●

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5036

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

● Situació socioeconòmica del municipi (nombre d'activitats)

● Sol·licituds presentades abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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

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

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

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



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Cens d'activitats

activitats de serveis i al seu exercici; Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis en matèria d'activitats i establiments

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou, per exemple: 
- Redacció d'informes i assistència tècnica i jurídica en matèria d'activitats i establiments
- Suport a la tramitació d'expedients d'activitats i establiments
- Redacció de plans i programes de verificació d'activitats comunicades
- Suport a la regulació, tramitació i control d'activitats en supòsits específics (usos provisionals, 
condicions tècniques especials, activitats extraordinàries en espais infrautilitzats, etc.).

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel.: 934 049 312
o.au@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros, seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

- En cas d'empat de puntuació de diverses sol·licituds, se 
n'atendrà una per municipi.
- El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.

Normativa aplicable:

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

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

Criteris de valoració:

● Correspondència amb els continguts definits en la descripció del recurs

● Grau de transferibilitat a altres ens

● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

● En sol·licituds de plans i programes de verificació d'activitats comunicades: que 
l'ajuntament sigui usuari del GIA

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

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

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

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



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis en matèria d'activitats i establiments

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme;Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de 
la legalitat urbanística; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i al seu exercici; Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.

●

●5073

Codi recurs:



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

El GIA és una aplicació informàtica corporativa amb accés web, dissenyada i desenvolupada per la 
Diputació de Barcelona per facilitar als ajuntaments usuaris la gestió de les activitats. El GIA consta 
de dos mòduls vinculats entre ells:
- Una base de dades del cens d'activitats fàcilment actualitzable (dades generals, classificació, 
situació administrativa, dades tècniques i sectorials, ubicació, fotografia, documentació annexa)
- Una eina de suport a la tramitació.
El recurs inclou la implementació i el manteniment de l'eina i la formació contínua del personal usuari

Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipal s descentralitzades
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel.: 934 049 312
o.au@diba.cat

Compromisos de qualitat

El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i al seu exercici; Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.

●

●

Altres condicions: 

5100

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

● Situació socioeconòmica del municipi (nombre d'activitats)

● Sol·licituds presentades abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

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

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

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

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



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans d'autoprotecció

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Els plans d'autoprotecció (PAU) preveuen les emergències que es poden produir en centres, 
empreses i instal·lacions com a conseqüència de la mateixa activitat i inclouen les mesures de 
resposta davant de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques.
Inclouen amb caràcter preferent:
- La redacció dels plans d'autoprotecció d'equipaments municipals (excepte escoles bressol i 
activitats i instal·lacions esportives) i d'activitats o plans específics municipals
- El suport a l'homologació de plans d'autoprotecció de competència municipal
- El suport a la identificació d'activitats i instal·lacions subjectes al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel 
qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel.: 934 049 312
o.au@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-091, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-091.doc

Dues sol·licituds per ens local. Cada sol.licitud de PAU s'haurà 
de presentar de forma separada.

El cost del treball serà cofinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habiatnts: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

- El suport a la identificació d'activitats i instal·lacions subjectes 
al Decret 82/2010 requereix un cens d'activitats actualitzat.
- El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.
- En cas d'empat de puntuació de diverses sol·licituds, se 
n'atendrà una per municipi.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

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

Criteris de valoració:

● Sol·licituds presentades abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

● Grau de vulnerabilitat dels usuaris, capacitat de l'establiment o activitat i ubicació

● Ser usuari del GIA (si se sol·licita suport a la identificació d'activitats i instal·lacions 
subjectes al Decret 82/2010)

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

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



Activitats i establiments
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans d'autoprotecció

Normativa aplicable:

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

●

●5144

Codi recurs:

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

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



Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

El projecte SITxell disposa d'informació pluridisciplinària sobre els hàbitats naturals per incorporar-la 
en projectes de planificació i gestió. Es dóna assistència per emprar adequadament aquesta 
informació i s'elaboren informes d'anàlisi i valoració dels espais lliures d'acord amb els objectius 
concrets en cada cas. Aquests objectius poden tenir relació amb la revisió del planejament urbanístic, 
el desenvolupament del planejament especial per a la planificació i la gestió del sòl no urbanitzable, 
el posicionament enfront de plans i projectes de rang superior o la difusió dels valors naturals per a la 
comunicació i la sensibilització ciutadana.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Planificació i Anàlisi 
Territorial

Tel.: 934 022 896
ot.territorial@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Més informació a: www.sitxell.eu

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial de Catalunya; Llei 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5058

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Existència de projectes en curs de planificació o gestió de sòl no urbanitzable

● Grau d'interès global dels espais naturals del municipi d'acord amb la informació 
disponible

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

● Davant d'una mateixa actuació, si el municipi és de fins a 1.000 habitants tindrà 
preferència a l'hora de ser atès

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 9 punts sobre 10 i mai  menys de 7,5.

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

El 100% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per 
correu ordinari en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

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

Garantir que un mínim del 100% de les sol·licituds de recursos passin a tràmit o a instrucció 
(canvi d'estat "lliurada"" a "en curs") en un termi ni màxim de 10 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat.



Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans d'acció per a la infraestructura verda local

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Es dóna assistència per emprar adequadament la informació proporcionada a través dels informes 
d'anàlisi i valoració dels espais lliures, i s'elaboren un conjunt d'accions prioritàries que constituiran el 
Pla d'Acció per a la Infraestructura Verda Local amb la definició dels agents implicats i un primer 
impuls per al seu desenvolupament.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Planificació i Anàlisi 
Territorial

Tel.: 934 022 896
ot.territorial@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Disponibilitat, en el moment de la sol·licitud, de l'informe 
d'anàlisi i valoració dels espais lliures en el marc del projecte 
SITxell.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5143

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Existència d'institucions i iniciatives municipals vinculades a la planificació i/o gestió de la 
infraestructura verda local, en sentit ampli

● Grau d'interès global dels espais naturals del municipi d'acord amb la informació 
disponible

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

● Davant d'una mateixa puntuació, si el municipi és de fins a 1.000 habitants tindrà 
preferència a l'hora de ser atès

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 9 punts sobre 10 i mai  menys de 7.

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

El 100% de les comunicacions de concessió/denegació es realitzaran per correu ordinari en un 
termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la s ol·licitud.

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

Garantir que un mínim del 100% de les sol·licituds de recursos passin a tràmit o instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans d'acció per a la infraestructura verda local

de la Llei d'urbanisme; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial de Catalunya; Llei 
42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat; Comunicació CE: "La nostra 
assegurança de vida, el nostre capital natural: una estratègia de biodiversitat de la UE fins 2020" 
(COM [2011] 244), de maig 2011; Comunicació CE: "Infraestructura Verda - Augment de Capital 
Natural d'Europa", del maig de 2013 i aprovada pel Parlament Europeu el desembre de 2013.



Anàlisi i planificació viària municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Suport al manteniment de ponts municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per definir i valorar les 
alternatives de reparació o millora de ponts de titularitat municipal, i per definir les obres necessàries. 
Inclou:
- Inspeccions de ponts
- Estudis de millora
- Redacció de projectes de millora.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5202

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Anàlisi i planificació viària municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Suport al manteniment de ponts municipals

la Llei d'urbanisme; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de 
la legalitat urbanística.



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- L'adquisició de sonòmetres i altres equips de mesura del soroll i l'aïllament acústic, així com els 
seus complements
- L'elaboració d'estudis: mapes de soroll ambiental del municipi, mapes de capacitat acústica i plans 
d'acció per a la millora de la qualitat acústica
- La modelització dels nivells de soroll en l'espai públic per infraestructures i activitats.
- L'adequació acústica de locals municipals.

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

10.000,00 €

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 10%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de 
fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències 
d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs.

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

60● Grau de cofinançament per part de l'ens beneficiari superior a l'establert com a obligatori

40● Nombre d'habitants de l'ens amb relació a l'import sol·licitat, amb millor valoració de les 
peticions d'un import menor per habitant

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

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat 
responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya; Decret 
245/2005, de 8 de novembre, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat 
acústica; Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

●

●5015

Codi recurs:

dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Anàlisi d'aigües

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- L'anàlisi de mostres d'aigües continentals no tractades: fonts naturals, rius, rieres i pous. El 
Laboratori de Medi Ambient (LMA) de la Diputació de Barcelona facilitarà, si cal, els envasos i les 
neveres de transport. La recollida de les mostres anirà a càrrec de l'ens local.
- L'elaboració d'informes sobre la qualitat de les masses d'aigua continentals.

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'aigües de Catalunya; Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven mesures 
ambientals de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats; Acord 
GOV/238/2010 pel qual s'aprova el Programa de mesures del pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya.

●

●

Altres condicions: 

5017

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de la sol·licitud

● Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis menors de 20.000 habitants

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

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



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Avaluació del soroll

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció d'informes relatius a mesures de:
- Nivells de soroll provocat per les activitats, les infraestructures i el veïnatge, i avaluació d'acord amb 
la normativa vigent
- Aïllament acústic entre locals per al soroll aeri i el soroll d'impactes
- Vibracions.

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme;  Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya; Decret 
245/2005, de 8 de novembre, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat 
acústica; Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5031

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de la sol·licitud

● Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis menors de 20.000 habitants

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

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



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció d'informes i plans relatius a l'elaboració de:
- Mapa de soroll del municipi mitjançant mesures acústiques ambientals de curta i llarga durada
- Mapa de capacitat acústica del municipi
- Plans d'acció per a la millora de la qualitat acústica ambiental.

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'urbanisme de Catalunya;Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya; Decret 
245/2005, de 8 de novembre, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat 
acústica; Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

●

●5057

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

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

● Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis menors de 20.000 habitants

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

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



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis de la qualitat de l'aire

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- Estudis de la qualitat de l'aire als municipis mitjançant unitats mòbils. Nivells de partícules, d'òxids 
de nitrogen, d'ozó i de compostos orgànics volàtils
- Altres estudis relatius a la contaminació atmosfèrica: estudis de llarga durada de PM10-PM2,5 en 
l'aire ambient, estudis multipunt de COV i NO2 mitjançant captadors passius, etc.

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat 
de l'aire; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 
16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Decret 152/2007, de 10 de 
juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

●

●

Altres condicions: 

5067

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de la sol·licitud

● Municipis inclosos dins una zona declarada de protecció especial de l'ambient atmosfèric

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

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



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Mesures dels camps electromagnètics

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció d'informes relatius a:
- Mesures del camp magnètic i del camp elèctric generat per les línies elèctriques (alta tensió, 
transformadors, línies de distribució, etc.)
- Mesures del camp electromagnètic generat per les antenes de telefonia mòbil
- Altres mesures de camps electromagnètics
- Mesures d'espectres.

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 32/2003 de 3 de novembre, general de telecomunicacions; Reial 
decret 1066/2001, de 28 de setembre, que aprova el reglament que estableix les condicions de 
protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de 
protecció sanitària davant emissions radioelèctriques; Decret 48/2001, de 29 de maig, d'ordenació 
ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació; Llei 
14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

●

●

Altres condicions: 

5119

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de la sol·licitud

● Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis menors de 20.000 habitants

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

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



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans de millora de la qualitat de l'aire

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció de plans d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire.

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5145

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Municipis inclosos dins una zona declarada de protecció especial de l'ambient atmosfèric

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

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



Avaluació i gestió ambiental
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció d'informes relatius a la detecció i la localització de fuites d'aigua a la xarxa urbana 
de distribució d'aigua.

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

Destinataris:

31/12/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació 
i Gestió Ambiental

Tel.: 934 022 994
ot.avga@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Altres condicions: 

5213

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Ordre de registre d'entrada de la sol·licitud

● Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis menors de 20.000 habitants

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

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



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Cessió de bicicletes

Termini de sol·licitud: 

Amb aquest recurs es pretén fomentar la mobilitat sostenible als serveis locals, especialment els de 
medi ambient i la policia local. Les bicicletes podran ser elèctriques o convencionals.

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

Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la 
contaminació; Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat de Catalunya; Decret 362/2006, de 3 
d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, d'avaluació de mobilitat generada.

●

●5039

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte dels Alcaldes, 
Red de Ciudades por la Bicicleta, etc.)

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció 
satisfactòria a les consultes efectuades amb una pu ntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

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



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Eines de gestió del consum d'energia

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

S'ofereixen eines informàtiques per a la comptabilitat energètica.

Consells comarcals, mancomunitats, comunitats de mu nicipis, consorcis locals i agències, 
entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Compromisos de qualitat

Compromís de continuitat en el servei de comptabilitat 
energètica un cop acabat el suport.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret 235/2013, de  5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment 
bàsic per la certificació de l'eficiència energètica dels edificis; Pla d'energia i canvi climàtic de 
Catalunya, 2012-2020, de data 9 d'octubre de 2012; Reial Decret 413/2014, de 6 de juny,  pel qual 
es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, 
cogeneració i residus; Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat 
energètica; Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre  pel qual es regula la connexió a xarxa 
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5055

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte dels Alcaldes, 
etc.)

● Grau de continuïtat i etabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció 
satisfactòria a les consultes efectuades amb una pu ntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

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



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Implantació de mesures de gestió sostenible ambient al i 
econòmica

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport a les actuacions següents: 
- Eficiència energètica i renovables
- Eficiència en altres recursos
- Planificació dels recursos locals
- Promoció de la mobilitat tova i de la mobilitat elèctrica.

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Compromisos de qualitat

10.000,00 €

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació: 10%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs. Només poden imputar despeses de capítol 1 els ens 
supramunicipals que treballin en eficiència energètica, i fins un 50% de l'ajut.

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

30● Treball en xarxa

30● Grau de cofinançament per part de l'ens beneficiari superior a l'establert com a obligatori

40● Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i 
claredat expositiva, d'acord amb la documentació disponible al centre gestor

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

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



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Implantació de mesures de gestió sostenible ambient al i 
econòmica

Normativa aplicable:

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

●

●5102

Codi recurs:



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Promoció de la mobilitat sostenible

Termini de sol·licitud: 

Inclou l'elaboració i el disseny de:
- Plans de foment de la mobilitat tova dels col·lectius més febles
- Camins escolars
- Foment de la implantació local de la bicicleta
- Promoció de la mobilitat elèctrica
- Suport tècnic a altres actuacions municipals de mobilitat tova.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5179

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte dels Alcaldes, 
Red de Ciudades por la Bicicleta, Red de Ciudades que Caminan, etc.)

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

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

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



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció dels estudis següents:
- Optimització energètica de l'enllumenat públic
- Eficiència energètica en edificis i equipaments municipals
- Gestió innovadora tècnica i financera de l'energia en l'àmbit local
- Generació local d'energia mitjançant energies renovables
- Control dels consums i la comptabilitat energètica
- Projectes d'eficiència i estalvi d'energia i aigua amb component social, tipus 50/50, en equipaments 
municipals, mesures per arribar a l'equitat energètica
- Minimització de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)
- Plans i estratègies d'adaptació al canvi climàtic.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5181

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte dels Alcaldes, 
etc.)

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

● Obligació legal de prestar el servei

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

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



Canvi climàtic i sostenibilitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció d'estudis relatius als següents punts:
- Gestió del cicle de l'aigua local
- Auditories del servei de proveïment d'aigua
- Gestió dels serveis de recollida de residus (plans de gestió, canvis de model, estudis econòmics, 
auditories del servei, etc.)
- Gestió dels serveis de neteja viària (estudis econòmics, auditories del servei, auditories de les 
deixalleries)
- Gestió del verd urbà (plans de poda, de gestió de l'aigua, etc.)
- Sostenibilitat ambiental del planejament municipal.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat

Tel.: 934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5182

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte dels Alcaldes, 
etc.)

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

● Obligació legal de prestar el servei

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

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



Cartografia i sistema d'informació geogràfica
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Actualització de la cartografia d'adreces postals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Entre les competències dels ajuntaments hi ha l'actualització de les adreces postals del seu àmbit 
territorial i la seva publicació segons els estàndards establerts a escala europea. En aquest context, 
s'ofereix una línia de suport tècnic que inclou el següent:
- Actualització de la cartografia estructurada de les adreces postals (carrers i portals), a partir de la 
informació facilitada per l'ajuntament i d'acord amb els models de dades aprovats per la legislació 
vigent
- Generació del servei web d'informació geogràfica adequat a la normativa.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

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

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Cartografia i SIG Local
Tel.: 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat

Compromisos de qualitat

Plànol o cartografia del municipi on sigui possible identificar 
tots els noms de les vies  i números de portal dels immobles i 
llistat dels noms de les vies amb el seu corresponent codi INE 
(assignat pel padró municipal d'habitants).

L'Ajuntament ha d'estar adherit a la Xarxa Local SITMUN. Més 
informació a: www.diba.cat/web/idebarcelona/sitmun

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica el Reglament 
de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat per Reial Decret 1690/1986, de 11 
de juliol; Decret 62/2010, 18 de maig, per qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5013

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 9 dies hàbils i mai en 
més de 15 dies hàbils.

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



Cartografia i sistema d'informació geogràfica
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud: 

La cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000 està elaborada com a base per al cadastre, el 
planejament urbanístic i les xarxes de serveis, entre d'altres, i preparada per a sistemes d'informació 
geogràfica. Es realitza per fotogrametria i treball de camp, i s'edita en format DGN i DWG, segons el 
plec de condicions tècniques aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Cartografia i SIG Local

Tel.: 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat

Compromisos de qualitat

L'actualització de la cartografia només es pot sol·licitar en els 
següents supòsits:
 - Quan aquesta tingui una antiguitat superior a 6 anys
 - Quan tot i tenir una antiguitat inferior a 6 anys es justifiqui  la 
seva urgència per la revisió del planejament urbanístic o el 
cadastre.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari; Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual 
es regula el sistema cartogràfic nacional; Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla 
Cartogràfic de Catalunya; Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis 
d'informació geogràfica a Espanya.

●

●

Altres condicions: 

5059

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Municipis que no disposin de cartografia topogràfica digital urbana E = 1:1.000

● Antiguitat de la cartografia topogràfica digital urbana E = 1:1.000 existent i superior a sis 
anys

● Previsions d'elaboració del planejament urbanístic i de revisions cadastrals

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils i mai en 
més de 10 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Cartografia i sistema d'informació geogràfica
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestió de la informació geogràfica local

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- Connexió al Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN), eina d'informació geogràfica per a 
la consulta i l'anàlisi territorial
- Disponibilitat de mòduls per a l'actualització de la informació geogràfica competència de l'ens 
sol·licitant: adreces postals, inventari de serveis i   equipaments i seguiment de llicències d'obra
- Descàrrega o extracció de dades, en diversos formats i sistemes de coordenades, d'acord amb la 
normativa d'informació geogràfica 
- Geoportals d'infraestructures de dades espacials (IDE) locals a escala municipal, integrats als webs 
i amb els recursos de la IDEBarcelona.
Els ens connectats actualment al SITMUN no han de presentar sol·licitud.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, con sorcis locals i agències, entitats 
municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

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

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Cartografia i SIG Local
Tel.: 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat

Compromisos de qualitat

Adhesió a la Xarxa Local SITMUN. Vegeu model a: 
www.diba.cat/documents/429360/0/ModelAdhesioXarxaLocalSI
TMUN-2015.doc

- Aquest recurs s'adreça als ens locals que no l'han sol·licitat 
en catàlegs anteriors i no estan adherits a la Xarxa Local 
SITMUN.
- És imprescindible adjuntar degudament complimentat, signat i 
segellat  el document acreditatiu de l'aprovació d'adhesió a la 
Xarxa Local SITMUN per part de l'ens local. El protocol 
d'adhesió es pot consultar a: 
www.diba.cat/documents/429360/0/ProtocolAdhesioXarxaLocal

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el 
sistema cartogràfic nacional; Decret 62/2010, 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de 
Catalunya;  Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació 
geogràfica a Espanya (LISIGE); Directiva 2007/2/CE per la que s'estableix una infraestructura 
d'informació espacial en la Comunitat Europea.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5094

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

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

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció 
d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 9 dies hàbils i mai en 
més de 12 dies hàbils.

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



Disseny de polítiques locals d'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Més enllà de la planificació global a través dels plans locals d'habitatge, el disseny de les polítiques 
locals d'habitatge pot requerir la realització d'estudis o treballs destinats a aprofundir en aspectes 
específics d'aquesta temàtica, per fer-ne una diagnosi adequada i plantejar estratègies i propostes 
d'actuació. Aquests treballs poden fer referència, entre d'altres a:
- Estudis d'habitatge vinculats al planejament urbanístic (vigent o futur)
- Estudis d'habitatge de caràcter supralocal (per assolir diagnosis compartides i avançar en la 
cooperació intermunicipal)
- Estudis relatius a temàtiques específiques: necessitats, accés i ús de l'habitatge, estat i qualitat del 
parc residencial, etc.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0% 
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Adscripció a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge

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

● Grau de problemàtica en la temàtica objecte de sol·licitud

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

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

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

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



Disseny de polítiques locals d'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Altra normativa vinculada: RD 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text refós de la Llei del sòl; 
Decret 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 
305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 
64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística; Llei 
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge; Decret 13/2010, de 2 de febrer, del pla pel dret a l'habitatge de 
Catalunya 2009-2012; Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat, de supressió 
de barreres arquitectòniques i aprovació del codi d'accessibilitat; Llei 2/2004, de 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial; Decret 369/2004, de 7 de 
setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen atenció especial.

●5079



Disseny de polítiques locals d'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans locals d'habitatge

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

El Pla Local d'Habitatge (PLH) és, d'acord amb la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, l'instrument per 
definir les polítiques locals d'habitatge. Fixa les propostes i els compromisos municipals i és el marc 
per concertar polítiques d'habitatge amb la Generalitat de Catalunya.
D'acord amb la llei, els plans poden tenir abast municipal o supramunicipal.

Ajuntaments
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl;Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5152

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Adscripció a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge

● Grau de problemàtica en la temàtica objecte de sol·licitud

● Grau de col·laboració amb altres ens i de cobertura territorial de l'actuació

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

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

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

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



Disseny de polítiques locals d'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans locals d'habitatge

la Llei d'urbanisme de Catalunya;  Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge; Decret 
13/2010, de 2 de febrer, del pla pel dret a l'habitatge de Catalunya 2009-2012.



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- Assessorament en la gestió dels fons i col·leccions locals, la preservació i conservació de materials 
fotogràfics i sobre els drets de propietat intel·lectual de les imatges
- Col·laboració amb entitats municipals en la realització d'activitats per tal de donar difusió als fons 
locals (exposicions, publicacions, conferències, etc.).

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local

Tel.: 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5138

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Es prioritzaran les sol·licituts de municipis no adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals

● Estat de conservació del fons i valoració del perill de degradació

● Existència d'una intervenció prèvia

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Planificació de la intervenció en monuments

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou l'elaboració de:
- Plans directors per a monuments declarats bé cultural d'interès nacional (BCIN) i, per tant, protegits. 
Aquests plans identifiquen, valoren i programen les actuacions que cal dur a terme en un monument 
per garantir-ne la conservació i el bon ús
- Estudis previs per desenvolupar la planificació del programa de necessitats i usos, tenint en compte 
els antecedents històrics.
S'adreça a monuments de propietat municipal i a aquells que tinguin un conveni de cessió d'ús entre 
la propietat i l'ajuntament.

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local

Tel.: 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Documentació per a la justificació: 

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

Criteris de valoració:

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Reiteració de la demanda d'anys anteriors

● Que la demanda estigui vinculada a altres accions o a la seva transversalitat

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Planificació de la intervenció en monuments

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret 176/1990, de 16 de juliol, de gestió de monuments; Llei 9/1993 de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català.

●

●5139

Codi recurs:



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Projectes d'intervenció en monuments

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció de:
- Avantprojectes d'intervenció en monuments, amb la definició de les línies bàsiques de la intervenció 
i l'aproximació de costos d'obra
- Projectes bàsics d'intervenció en monuments, amb la definició general de les tasques que cal 
realitzar, la sol·licitud de les llicències preceptives per poder dur a terme les obres i el pressupost de 
la intervenció
- Projectes executius d'intervenció en monuments, amb les definicions tècniques per a l'execució de 
les obres
S'adreça a monuments de propietat municipal, o bé amb conveni de cessió d'ús entre la propietat 
privada i l'ajuntament.

Ajuntaments, consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local

Tel.: 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

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

Criteris de valoració:

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Reiteració de la demanda d'anys anteriors

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Projectes d'intervenció en monuments

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Decret 176/1990, de 16 de juliol, de gestió de monuments; Llei 9/1993, de 
30 de setembre, de protecció del patrimoni cultural català.

●

●5171

Codi recurs:



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Protecció del patrimoni arquitectònic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou la redacció del catàleg i del pla especial del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental, tant 
del sòl urbà com del sòl no urbanitzable. Són documents per a la gestió urbanística i la protecció dels 
elements del patrimoni immoble amb valor historicoarquitectònic des dels plans d'ordenació 
urbanística municipal.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local

Tel.: 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5183

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Reiteració de la demanda d'anys anteriors

● Planejament urbanístic (POUM) en revisió

● Que la demanda estigui vinculada a altres accions o a la seva transversalitat

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Protecció del patrimoni arquitectònic

refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de 
la legalitat; Llei 9/1993, de 30 de setembre, de protecció del patrimoni cultural català.



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Recerca historicoarqueològica

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou:
- Estudis històrics que impliquen la definició i valoració dels elements del patrimoni per a la seva 
conservació i protecció posterior
- Projectes arqueològics i redacció de la documentació necessària per dur a terme intervencions 
arqueològiques
- Direcció d'excavacions arqueològiques i supervisió tècnica especialitzada.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local

Tel.: 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

● Reiteració de la demanda d'anys anteriors

● Existència d'una intervenció prèvia

● Que la demanda estigui vinculada a altres accions o a la seva transversalitat

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Recerca historicoarqueològica

Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme; Decret 64/2014, de 13 e maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la 
legalitat urbanística; Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català.

●5184



Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans directors de xarxes de serveis

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Els plans directors són eines de suport per a la millora de la gestió i l'eficiència de les xarxes de 
serveis. Inclouen dues fases diferenciades, la realització de l'inventari de la xarxa existent i la diagnosi 
sobre el seu estat, amb la identificació de necessitats i requeriments, propostes de millora, 
característiques tècniques, pla d'etapes d'inversió i propostes de gestió i manteniment.
L'àmbit d'actuació són les xarxes de serveis de titularitat municipal: aigua potable, enllumenat públic i 
clavegueram. També s'hi inclouen les xarxes que permeten la realització del reg i la neteja municipal 
amb aigua no potable.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5148

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Projectes d'implantació i renovació de serveis urba ns

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per a la definició de les obres 
d'implantació i renovació de serveis urbans: abastament d'aigua potable, clavegueram, enllumenat 
públic i altres.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5170

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou l'elaboració de:
- Plecs de concessió del servei: plec de clàusules administratives per cedir amb garanties l'explotació 
del servei a una empresa privada en règim de concessió administrativa
- Estudis de tarifes i taxes: propostes de tarifes per trams de consums partint de les tarifes actuals, 
optimització dels costos d'explotació i manteniment i amortització de les instal·lacions per garantir la 
viabilitat econòmica del servei

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5199

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Nombre de vegades que s'ha demanat

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis de programació d'equipaments i espai públic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

L'estudi de programació és una eina que, davant la voluntat d'un municipi d'invertir en un equipament 
o espai públic nou o preexistent, identifica les necessitats del promotor i dels usuaris, les dimensiona 
a través d'un programa funcional i planteja possibles solucions alternatives detallades i valorades 
econòmicament que donin solució a la necessitat plantejada.
L'objectiu final és facilitar la presa de decisió a l'equip de govern sobre les actuacions que cal realitzar 
per disposar d'un equipament o espai públic adequat a les necessitats de servei i predefinir el 
programa i els condicionants de funcionament que posteriorment el projecte d'obra haurà de 
solucionar arquitectònicament.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5069

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis de programació d'equipaments i espai públic

Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme.



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis d'optimització funcional i energètica d'equ ipaments

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Aquests estudis són una eina per a la millora i l'optimització dels equipaments, procurant-ne una 
explotació i un manteniment eficients. En funció de la demanda, inclourà:
- L'avaluació d'un equipament en ús, analitzant-ne la funcionalitat, la qualitat ambiental i la viabilitat 
econòmica, per millorar-ne la gestió
- Alternatives d'actuacions, valorades econòmicament, per millorar l'adequació dels espais, la 
satisfacció dels usuaris, l'eficiència energètica i la reducció dels consums.
El document utilitzarà les eines del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica 
dels edificis. S'adjuntarà la redacció del certificat corresponent, si escau.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5072

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau deviabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis d'optimització funcional i energètica d'equ ipaments

refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme; Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per la 
certificació energètica dels edificis; Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
d'activitats a Catalunya; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestió dels cementiris municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La finalitat és la millora de la gestió dels cementiris municipals que pot incloure:
- Inventari de cementiris municipals: identificació i ubicació de cada unitat d'enterrament i dels 
elements del cementiri, recull de dades (difunts, titulars, beneficiaris, moviments econòmics, etc.), i 
valoració de l'estat actual tenint en compte la normativa vigent
- Estudi de costos de manteniment de cementiris municipals: valoració del manteniment anual del 
cementiri. Inclou: urbanització del recinte, petites reparacions, despeses i consums, i neteja. Revisió 
del compliment de la normativa vigent i redacció d'un plec de clàusules administratives per a la 
contractació del servei de manteniment.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5097

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabiltat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestió dels cementiris municipals

Llei municipal i de règim local de Catalunya



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans directors d'equipaments i espai públic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Són eines de planificació i millora dels equipaments i de l'espai públic que recullen les necessitats i 
les disponibilitats de l'àmbit i proposen actuacions per adequar i optimitzar l'existent, cercant la 
racionalització i l'eficiència. Inclouen:
- Pla director d'equipaments: analitza la xarxa d'equipaments i serveis municipals
- Pla director de verd urbà: analitza les zones verdes, arbres i arbusts
- Pla director de l'espai públic: analitza els carrers, places i parcs, i n'elabora una guia d'estil. Pot ser 
sectorial (d'itineraris de vianants, d'itineraris saludables, etc.)
- Pla inicial de manteniment: analitza els equipaments i defineix les actuacions per al seu 
manteniment.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agèncie s, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Plans directors d'equipaments i espai públic

Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme.

●5149



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Projectes d'equipaments i espai públic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per a la definició de les obres 
d'equipaments i espai públic en reformes, rehabilitacions i obres o urbanitzacions de nova planta. 
Inclou:
- Estudis previs i avantprojectes d'equipaments i espai públic
- Projectes bàsics i executius, projectes d'urbanització i memòries valorades
- Assessorament en la contractació de projectes d'altres ens locals.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic

Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la 
població:
- fins 1.000 habitants: 0%
- de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Els municipis de fins a 1.000 habitants seran seleccionats de 
manera preferent per a la redacció de projectes i direcció 
d'obres d'edificació i urbanització i, en el cas de disposar del 
projecte o memòria valorada, per a la direcció d'obres.

Normativa aplicable:

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

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

Criteris de valoració:

● Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica

● Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud

● Nombre d'habitants: amb caràcter preferent, els municipis de fins a 1.000 habitants

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 8,5 punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

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

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i m ai menys de 6.

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



Millora dels equipaments i de l'espai públic
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Projectes d'equipaments i espai públic

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme.

●

●5168

Codi recurs:



Mobiliari urbà
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Bancs i papereres

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Cessió de bancs i papereres que permeten la millora de la qualitat de l'espai públic. Es tracta 
d'elements funcionals, accessibles i duradors. 
Tipus d'elements:
- Banc de fusta
- Paperera metàl·lica.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic
Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme;  Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques; Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova 
el reglament de la Llei de patrimoni de les administracions públiques; Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni de les entitats locals de Catalunya.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5032

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau d'excepcionalitat en les necessitats degudament justificades

El 50% de recursos materials seran instal·lats en un  termini màxim de 2 mesos des de 
l'acceptació de la sol·licitud i mai en més de 4 me sos.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.



Mobiliari urbà
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Espais lúdics i de salut per a la gent gran

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Cessió d'espais lúdics i de salut que consisteix en un circuit d'exercicis suaus que es col·loca als 
parcs i places i està especialment dissenyat per afavorir la condició física de la gent gran. Els 
objectius d'aquest recurs són millorar la qualitat de vida de la gent gran i potenciar l'espai públic urbà 
com a lloc d'interrelació ciutadana. L'element permet que sigui utilitzat per altres col·lectius (persones 
amb discapacitat, embarassades, infants, etc.).
L'oferta inclou la cessió i la instal·lació de l'element, així com sessions de dinamització i materials de 
comunicació.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades
Destinataris:

31/03/2015

Recurs material   
Provisió de béns, equips i 
subministraments

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai 
Públic
Tel.: 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5063

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau d'excepcionalitat en les necessitats degudament justificades

El 65% de recursos materials seran instal·lats en un  termini màxim de 2 mesos des de 
l'acceptació de la sol·licitud i mai en més de 4 me sos.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 mesos, la unitat 
responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Obertura de la franja perimetral de baixa combustib ilitat en 
urbanitzacions

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Consisteix a donar suport econòmic als municipis per a l'execució material dels treballs forestals de 
reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral de les urbanitzacions que disposin 
de Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPU), amb l'objectiu de complir el Decret 123/2005, de 14 
de juny de 2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana.
Inclou:
- L'execució material dels treballs forestals que cal dur a terme a la franja perimetral inclosos en el 
PPU.
- L'assistència tècnica a la direcció d'obra.

Ajuntaments
Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals

Tel.: 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Una urbanització per municipi.

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

Treballs a realitzar per una empresa (epígraf IAE 912) 
Assistència a direcció d'obra a realitzar per Eng. De Forest o 
Eng. T. Forestal i ha d'aportar propostes de:
- Acta comprovació replanteig d'obra
- Certificat final d'obra
- Acta de recepció.

Caldrà justificar mitjançant document tècnic-administratiu la 
previsió tècnica i econòmica per al manteniment de la franja.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

30● Risc d'incendi forestal del municipi d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març de 
2014, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

30● Densitat d'arbrat i sotabosc de la urbanització

40● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 10 dies hàbils.



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Obertura de la franja perimetral de baixa combustib ilitat en 
urbanitzacions

Normativa aplicable:

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

●

●5129

Codi recurs:

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

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

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



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Aquest recurs s'adreça a ajuntaments que han de disposar de projecte executiu per a l'obertura i 
manteniment de franges de baixa combustibilitat ja sigui per protegir urbanitzacions com també nuclis 
urbans (Llei 5/2003, de 22 d'abril de 2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014).
Inclou la redacció del projecte per reduir la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja 
perimetral de baixa combustibilitat, i s'exclou la revisió de projectes i els d'adequació de franges ja 
executades.

Ajuntaments
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals

Tel.: 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-002.pdf
Adjuntar plànol de la urbanització en format digital.

Un màxim de 2 urbanitzacions o nuclis per municipi que 
estiguin inclosos en l'art. 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener.

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

5153

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Risc d'incendi forestal del municipi d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març de 
2014, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis foresta

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 10 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Segons la Llei 4/97, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, tots els municipis amb risc 
d'incendi forestal han de disposar d'un Pla d'Actuació Municipal (PAM). Per garantir el bon 
funcionament del dispositiu en cas d'activació, s'ofereix la realització de simulacres amb les persones 
responsables d'aquest pla així com l'actualització de les dades de l'organigrama del manual 
d'actuació.

Ajuntaments
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals

Tel.: 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

5197

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Obligatorietat d'elaboració del PAM per a incendis forestals (INFOCAT)

● Antiguitat del PAM (darrera actualització)

● Grau de dotació i organització de recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) 
per garantir la viabilitat de l'actuació

Donar resposta al 75% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 8 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 8 dies hàbils, la 
unitat prestadora del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Garantir que un mínim del 60% dels ens locals valor in la competència professional del personal 
que l'ha assistit amb una puntuació igual o superio r a 7 punts sobre 10 i mai menys de 5.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les 
millores concretes pertinents.



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Consisteix a donar suport econòmic als municipis per a l'execució material dels treballs forestals de 
reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a les parcel·les no edificades i zones verdes de les 
urbanitzacions que disposin de Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPU) i que siguin de titularitat 
d'un ens públic local, amb l'objectiu de complir el Decret 123/2005, de 14 de juny de 2005, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb 
la trama urbana

Inclou:
- L'execució material dels treballs forestals inclosos en el PPU
- L'assistència tècnica a la direcció d'obra.

Ajuntaments
Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals

Tel.: 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

Dades tècniques C1-098, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-098.doc
Memòria tècnica-econòmica que justifiqui la implantació i 
posterior manteniment de la franja perimetral de la urbanització.

Una urbanització per municipi.

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

Treballs a realitzar per una empresa (epígraf IAE 912) 
Assistència a la direcció d'obra a realitzar per Eng. de Forest o 
Eng. T. Forestal i ha d'aportar propostes de:
- Acta comprovació replanteig d'obra
- Certificat final d'obra
- Acta de recepció.

Cal acreditar que es disposa de franja executada d'acord amb 
la normativa aplicable i amb un correcte manteniment fins a 
l'actualitat.

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

30● Risc d'incendi forestal del municipi d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març de 
2014, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

20● Densitat de l'arbrat i de sotabosc de la urbanització

50● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació



Prevenció d'incendis forestals
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

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

●

●5211

Codi recurs:

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini 
màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 10 dies hàbils.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la 
unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-
se i donar l'explicació pertinent del succeït.

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

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



Promoció i gestió local de l'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Treballs multidisciplinaris d'anàlisi, diagnosi i concreció de propostes de caràcter aplicat en els àmbits 
següents: 
- Viabilitat de promocions d'habitatge protegit o amb finalitats socials, d'obra nova o de rehabilitació, 
sobre sòls municipals
- Optimització de la gestió i utilització del parc d'habitatges municipals dedicats a polítiques socials i la 
seva ampliació
- Concertació de promocions a través del Registre d'Entitats Promotores
- Altres estudis aplicats en l'àmbit de la promoció, la gestió i la rehabilitació de l'habitatge.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0% 
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: RD 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text refós de la Llei del sòl; 
Decret 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 
305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

5066

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

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

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

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

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

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



Promoció i gestió local de l'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística; Llei 
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge; Decret 13/2010, de 2 de febrer, del pla pel dret a l'habitatge de 
Catalunya 2009-2012; Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat, de 
supressió de barreres arquitectòniques i aprovació del codi d'accessibilitat; Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial; Decret 369/2004, 
de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen atenció especial.



Promoció i gestió local de l'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a l'ampliació dels recursos municipals per a l'allotjament social de persones en situació 
d'exclusió residencial i, en particular, d'aquelles que han perdut el seu habitatge a causa de dificultats 
per atendre el pagament de rendes de lloguer o quotes hipotecàries. El suport té per objecte el 
finançament d'obres de condicionament d'habitatges o allotjaments per ser incorporats a l'oferta 
d'habitatge social del municipi destinada a aquestes necessitats.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants , mancomunitats, comunitats de municipis, 
consorcis locals i agències, entitats municipals de scentralitzades

Destinataris:

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

12.000,00 €

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

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

Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-029.pdf

- Per poder optar als ajuts, els habitatges/allotjaments han de 
complir les condicions següents:
A) Estar desocupats en la data de sol·licitud.
B) Que l'ens local n'ostenti la titularitat o que n'hagi obtingut el 
dret d'ús per un període mínim de 5 anys, prorrogables 5 anys 
més, per mitjà d'un règim de lloguer, cessió o altres.
C) Reuneixi les condicions d'habitabilitat necessàries per a la 
funció descrita o pugui reunir-les amb la intervenció proposada. 
D) En el cas d'allotjament, reuneixi o pugui reunir posteriorment 
a la intervenció les condicions previstes a la normativa vigent.
E) En cas de no poder acreditar les referides condicions en 
fase de justificació de despeses, es podrà acreditar en el 
període d'un any des de la finalització del termini d'execució 

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6. A excepció de: Elegibles: Obres de reforma, condicionament i rehabilitació. No elegibles: 
Despeses de gestió o tranferències a tercers.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

25● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

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

25● Proposta d'explotació, gestió i programa social proposat

25● Grau de coherència de la proposta d'intervenció amb la utilització prevista i l'estat de 
l'habitatge, i de les mesures d'eficiència i sostenibilitat



Promoció i gestió local de l'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Termini de sol·licitud: 
20/01/2015

Compromisos de qualitat

establert. La no acreditació en el termini màxim comportarà la 
revocació de l'ajut i l'obligació de reintegrar els pagaments 
realitzats.
- El centre gestor vetllarà per una distribució equitativa al 
territori tot intentant la major cobertura territorial possible.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: RD 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text refós de la Llei del sòl; 
Decret /2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 
305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 
64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística; Llei 
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge; Decret 13/2010, de 2 de febrer, del pla pel dret a l'habitatge de 
Catalunya 2009-2012; Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat, de 
supressió de barreres arquitectòniques i aprovació del codi d'accessibilitat; Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial; Decret 369/2004, 
de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen atenció especial.

●

●5187

Codi recurs:

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

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

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

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



Promoció i gestió local de l'habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Serveis locals d'habitatge

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport integral al desenvolupament dels serveis locals d'habitatge i treball en xarxa amb l'objectiu de 
fomentar la qualitat, la innovació i la transferència d'experiències i coneixements entre els serveis. 
Inclou: 
- Assessorament tècnic i jurídic continuat
- Lliurament anual d'informes de gestió i avaluació
- Accés a espais de trobada i formació, així com a l'espai virtual d'accés restringit
- Servei d'actualització jurídica permanent.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Dades tècniques C1-094, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005958/C1-094.doc
Certificació de l'acord formal de l'ens local d'adhesió a la Xarxa 
de Serveis Locals d'Habitatge (BOPB, 5/03/2012).

Han de ser ens locals que comptin, com a mínim, amb un 
tècnic de referència o un programa o servei d'habitatge.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: RD decret 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text refós de la Llei del 
sòl; Decret 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya; 
Decret 64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística; 
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge; Decret 13/2010, de 2 de febrer, del pla pel dret a l'habitatge de 
Catalunya 2009-2012; Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat, de 
supressió de barreres arquitectòniques i aprovació del codi d'accessibilitat; Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial; Decret 369/2004, 
de 7 de setembre, que  desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen atenció especial.

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Altres condicions: 

5195

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

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

● Grau de col·laboració amb altres ens i de cobertura territorial de l'actuació

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

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

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



Regeneració de barris i àrees urbanes
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis de rehabilitació residencial d'àrees urbane s

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Redacció de treballs i estudis destinats a definir programes de rehabilitació residencial d'àrees 
urbanes. Tracten sobre parcs d'habitatges amb dèficits constructius rellevants i on habiten sectors de 
població amb dificultats per fer-hi front.
 Poden formar part d'aquests estudis, per exemple:
- L'anàlisi de les necessitats de rehabilitació de l'àmbit objecte d'estudi (des d'un punt de vista físic i 
social)
- La definició de les estratègies d'actuació i dels criteris d'intervenció i d'atorgament d'ajuts
- L'assessorament en la gestió del programa
- Etc.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel.: 934 022 932
o.pgh@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què  l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

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

Criteris de valoració:

● Correspondència amb els continguts definits en la descripció del recurs

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau de problemàtica en la temàtica objecte de sol·licitud

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

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

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

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

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



Regeneració de barris i àrees urbanes
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis de rehabilitació residencial d'àrees urbane s

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
protecció de la legalitat urbanística; Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes; Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, d'àrees urbanes i de viles que 
requereixen una atenció especial; Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la 
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció 
especial.

●

●5071

Codi recurs:



Regeneració de barris i àrees urbanes
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i projectes de regeneració urbana

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Suport tècnic a la redacció de plans, projectes o estudis d'àrees urbanes, que tinguin per objecte la 
seva transformació o millora dins l'àmbit d'actuació de la unitat prestadora o que no trobin encaix en 
altres departaments de la Diputació de Barcelona.
Els estudis poden fer referència a projectes integrals (on, des d'una perspectiva pluridisciplinar, 
s'abordi la transformació des d'una òptica global i multisectorial), o bé a actuacions específiques (de 
caràcter finalista i que formin part d'una estratègia de transformació global).
Els treballs es poden emmarcar en convocatòries promogudes des dels diferents nivells de 
l'Administració (europea, estatal, autonòmica, etc.).

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.: 934 020 648
s.phmu@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0% 
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

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

Normativa aplicable:

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

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

Criteris de valoració:

● Correspondència amb els continguts definits en la descripció del recurs

● Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació

● Grau de problemàtica en la temàtica objecte de sol·licitud

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

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

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

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

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



Regeneració de barris i àrees urbanes
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i projectes de regeneració urbana

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
protecció de la legalitat urbanística; Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes; Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, d'àrees urbanes i de viles que 
requereixen una atenció especial; Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la 
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció 
especial.

●

●5076

Codi recurs:



Sensibilització, participació i divulgació ambienta l
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Activitats de sensibilització i educació ambiental

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Té per objectiu el disseny, la implantació i el desenvolupament d'activitats de comunicació i de 
sensibilització ambiental en els municipis, referents als sectors següents: 
- Eficiència energètica, estalvi d'energia i lluita contra el canvi climàtic
- Prevenció i gestió dels residus
- Soroll
- Cicle local de l'aigua
- Ambientalització de la gestió local.

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

Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació 
i Promoció Ambiental

Tel.: 934 022 949
ot.sensibpda@diba.cat

Compromisos de qualitat

5.000,00 €

Una per ens local.

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

Dades tècniques C4-030, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/31005960/C4-030.pdf

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015●

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs. S'exclou la despesa de personal propi de l'ens.

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Codi recurs:

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

Puntuació:Criteris de valoració:

30● Treball en xarxa

70● Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i 
interès estratègic

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

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



Sensibilització, participació i divulgació ambienta l
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Activitats de sensibilització i educació ambiental

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

●5007



Sensibilització, participació i divulgació ambienta l
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Exposicions d'educació ambiental

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Amb l'objectiu de contribuir a les activitats dels ens locals en l'àmbit de la sensibilització i la divulgació 
ambiental, s'ofereixen les exposicions següents:
- "Actuem amb energia": mostra com, a partir d'un recurs que es troba a la natura, podem acabar 
encenent un llum
- "Adéu soroll": té com a objectiu fonamental la conscienciació ciutadana sobre el fet de la 
contaminació acústica, com afecta la qualitat de vida de les persones i la forma de combatre-la
- "Les 4RRRR": versa sobre els residus domèstics. Les 4 eRRRRes fan referència a quatre processos 
involucrats amb els residus: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar
- "La mar de deixalles": pretén fer un toc d'atenció i fer-nos veure que aconseguir que el mar, la platja 
i el litoral estiguin nets és una responsabilitat que hem d'assumir individual i col·lectivament cada un 
de nosaltres.

Més informació: www.diba.cat/web/mediambient/expos

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació 
i Promoció Ambiental

Tel.: 934 022 949
ot.sensibpda@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

Una per ens local.

- Cal posar-se en contacte amb la Gerència de Serrveis de 
Medi Ambient abans de tramitar la sol·licitud per confirmar 
disponibilitat i compliment dels requisits de cessió. Contacte: 
Lluís Vilaseca. vilasecaol@diba.cat  934 022 222 ex.: 37251
- La durada de la cessió de les exposicions és de dues 
setmanes, però es poden generar excepcions en funció de la 
disponibilitat o altres factors.

Normativa aplicable:

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

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5084

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Actuació inclosa en campanyes o projectes participats per diversos ens

● Ordre cronològic d'arribada de la sol·licitud

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció 
satisfactòria a les consultes efectuades amb una pu ntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

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



Sensibilització, participació i divulgació ambienta l
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Tallers ambientals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Tallers ambientals que s'adrecen al públic infantil, juvenil o adult, amb la intenció d'estimular la 
participació i sensibilitzar i educar en favor del medi ambient, d'una manera vivencial i lúdica.

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

Destinataris:

30/09/2015

Recurs material   
Realització de serveis i 
activitats

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació 
i Promoció Ambiental

Tel.: 934 022 949
ot.sensibpda@diba.cat

Compromisos de qualitat

Una per ens local.

- Cal posar-se en contacte amb la Gerència de Serrveis de 
Medi Ambient abans de tramitar la sol·licitud per confirmar 
disponibilitat i compliment dels requisits dels tallers. 
Contacte: tallersambientals@diba.cat 
Núria Gabernet 934 022 222 ext.: 37240  o  Pau Aguiló 934 022 
222 ex.: 37261  
- Més informació a: http://www.diba.cat/web/mediambient/tallers-
ambientals

Normativa aplicable:

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

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

5207

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Priorització dels municipis de menys de 50.000 habitants

● Ordre cronològic d'arribada de la sol·licitud

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció 
satisfactòria a les consultes efectuades amb una pu ntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

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



Urbanisme
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i suport en matèria urbanística

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Inclou, per exemple:
- Suport a la constitució i formalització del patrimoni públic del sòl i l'habitatge
- Estudis per a l'adequació del planejament vigent (adequació a nous escenaris)
- Elaboració d'estudis de viabilitat i altres
- Redacció d'informes i assistència tècnica i jurídica en matèria d'urbanisme
- Assessorament en la tramitació d'expedients.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants
Destinataris:

30/09/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.: 934 020 648
s.phmu@diba.cat

Compromisos de qualitat

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

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

En cas d'empat de puntuació de diverses sol·licituds, se 
n'atendrà una per municipi.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 

●

●

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5077

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Correspondència amb els continguts definits en la descripció del recurs

● Grau de transferibilitat a altres ens

● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

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

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

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

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



Urbanisme
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Estudis i suport en matèria urbanística

protecció de la legalitat urbanística.



Urbanisme
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Planejament urbanístic

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Redacció dels documents següents:
- Avanços del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
- POUM d'escassa complexitat urbanística
- Modificacions de planejament general
- Modificacions del planejament derivat (plans parcials urbanístics, plans de millora urbana, plans 
especials urbanístics, etc.)
- Plans especials de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 
- Adequació del planejament vigent als nous escenaris mitjançant la modificació del planejament 
general o derivat amb finalitats diverses: modificació del règim urbanístic del sòl, compactacions, 
introducció i regulació de nous usos en espais públics i privats, plans de millora urbana, etc.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants
Destinataris:

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.: 934 020 648
s.phmu@diba.cat

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

El cost del treball serà confinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui 
inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació 
de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els 
ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

- Només poden sol·licitar la redacció de POUM d'escassa 
complexitat urbanística els municipis de fins a 5.000 habitants.
- Els municipis de menys de 1.000 habitants seran seleccionats 
de manera preferent:
  . per a l'elaboració de l'Avanç del POUM, si tenen digitalitzats i 
elaborats els documents i informes necessaris sectorials com, 
per exemple, 
  catàleg de masies, de patrimoni, memòria social, ambiental o 
de qualitat;
  . per a l'elaboració del POUM, si ja tenen elaborat 
l'Avançament de POUM.
- El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, 
tot intentant la major cobertura territorial possible.
- En cas d'empat de diverses sol·licituds, s'atendrà una per 
municipi.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

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

Criteris de valoració:

● Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització a raó de la menor població

● Grau de consolidació dels diferents productes

● Sol·licituds presentades abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la 
sol·licitud



Urbanisme
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Planejament urbanístic

Termini de sol·licitud: 
30/09/2015

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
protecció de la legalitat urbanística.

●

●5137

Codi recurs:

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

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

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

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



Xarxa viària de titularitat municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Camins municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

S'ofereix suport per a l'elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals en fases 
successives. És requisit per fer una fase tenir completada l'anterior: 
- Fase I: catàleg de camins municipals
- Fase II: investigació de la titularitat del catàleg de camins municipals, una vegada el catàleg estigui 
a disposició de l'ajuntament
- Fase III: ordenances de regulació d'ús i defensa de vials municipals.
A més, també s'ofereix la redacció d'estudis de seguretat viària específics en camins municipals.

Ajuntaments
Destinataris:

31/03/2015

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en 
Infraestructures
Tel.: 934 022 194
ot.planifacti@diba.cat

Compromisos de qualitat

2  per a tots els recursos de la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el camp 'Actuació' de la 
sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

en funció de la població:
- fins a 1.000 habitants: 0%
- entre 1.001 i 5.000 habitants: 10% 
- entre 5.001 i 20.000 habitants: 20% 
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb 
ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

- Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és 
inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.
- Tenir completades les fases anteriors a l'estudi sol·licitat, a 
excepció de seguretat viaria.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015
Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei del sòl; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya;Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 

●

●

Nombre màxim de sol·licituds: 

Obligació de cofinançament: 

Altres condicions: 

5033

Codi recurs:

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

Criteris de valoració:

● Grau de cofinançament per part de l'ens local (superior als percentatges definits)

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del 
personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

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



Xarxa viària de titularitat municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Camins municipals

la Llei d'urbanisme; Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat, de supressió 
de barreres arquitectòniques i aprovació del codi d'accessibilitat; Llei 9/2003, de 13 de juny, de 
mobilitat de Catalunya; Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques; Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de 
patrimoni de les administracions públiques; Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
reglament del patrimoni de les entitats locals de Catalunya.
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Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principa l del municipi 
(hivern 2015-2016)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests 
casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del 
servei de retirada de neu i l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. 
El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi i a punts 
d'atracció de mobilitat singulars.

Ajuntaments
Destinataris:

20/01/2015

Recurs econòmic 
Ajut econòmic

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Gestió 
d'Infraestructures

Tel.: 934 022 190
ot.g.infraest@diba.cat

Compromisos de qualitat

30.000,00 €

S'haurà de detallar l'origen i el final del camí i la seva longitud, 
així com aportar un plànol de la seva ubicació.

Una per ajuntament.

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

Per a justificar la subvenció cal escrit, signat pel secretari de 
l'Ajuntament, que acrediti i certifiqui que la subvenció s'ha 
dedicat única i exclusivament a la retirada de neu o extensió de 
fundents en el camí objecte de l'ajut.

- El límit superior del suport econòmic serà de 2.000 euros/Km 
d'accés i per temporada.
- Despeses elegibles: maquinària llevaneus incloent despeses 
de la mateixa, elements de seguretat i salut obligatoris, així 
com el personal i els fundents necessaris, estrictament 
destinats a l'accés sol·licitat.

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat 
objecte del suport a través del present recurs.

Documentació que s'ha d'annexar: 

Nombre màxim de sol·licituds: 

Despeses elegibles: 

Import màxim d'ajut: 

Documentació per a la justificació: 

Altres condicions: 

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

Puntuació:Criteris de valoració:

70● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació

30● Existència d'antecedents

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i 
mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justi ficació en la Diputació, considerant a 
aquests efectes la data en què la justificació es r ebi per primera vegada en un registre de la 
Diputació, sempre que la justificació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al 
corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputa ció i s'hagin incorporat al pressupost els 
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(hivern 2015-2016)

Normativa aplicable:

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

●

●5128

Codi recurs:

romanents de crèdit de l'exercici anterior.

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