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Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Activitats d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals.
Va d'aigua

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i
Promoció Ambiental
Tel.:934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20007

Suport econòmic del programa "Va d'aigua" per desenvolupar projectes i activitats d'educació ambiental en
rius, rieres o basses. L'objectiu d'enguany és impulsar activitats per capacitar la ciutadania (tots els públics)
per actuar a favor dels valors d'aquests ecosistemes. Els projectes s'han de fer sobre sistemes aquàtics
continentals fora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació, i l'activitat ha d'estar vinculada a un
equipament o projecte d'educació ambiental d'un ens local.
Concretament es donarà suport a:
- Activitats destinades a públic escolar, entitats de l'educació no formal i públic familiar
- Projectes d'aprenentatge servei en ecosistemes aquàtics continentals
- Activitats de divulgació científica, jornades i conferències
- Activitats de foment del voluntariat
- Organtizació d'actes i esdeveniments lúdics i divulgatius
- Elaboració de material educatiu i divulgatiu que pugui ser replicable per altres municipis
- Elaboració d'itineraris i altres materials per a la divulgació dels valors naturals dels ecosistemes aquàtics
continentals.
- Altres actuacions de divulgació dels valors ambientals, socials i econòmics dels ecosistemes aquàtics
continentals.

Per més informació: https://www.diba.cat/en/web/mediambient/va-d-aigua

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte en termes d'innovació, planificació, interès estratègic i
beneficis potencials per l'ecosistema aquàtic destinatari

50

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· Planificació i detall de l'activitat: fins a 10 punts
· Innovació i originalitat de l'activitat: fins a 15 punts
· Beneficis per l'ecosistema destinatari: fins a 15 punts
· Diversitat de públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar:
fins a 10 punts

Grau de transferibilitat a altres ens 25

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que sigui transferible a altres ens: 10 punts
· Acceptar compartir la informació amb altres ens locals: 15 punts

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

15

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· Els elements de difusió de l'activitat fins a 5 punts
· Els mecanismes de participació previstos: fins a 10 punts

Vinculació de l'ajuntament a la Comissió sobre Ambients Aquàtics Continentals de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

10

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que formi part de la Comissió sobre Ambients Aquàtics Continentals de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: 10 punts

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
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Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Activitats d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals.
Va d'aigua

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-003, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-003-20.pdf

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

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Import màxim d'ajut:
10000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-011, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-011-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Verificar o requerir l'esmena del 95% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;  Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
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del sòl i rehabilitació urbana; 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
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Aigua neta i sanejament

Acció climàtica

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Activitats de sensibilització i educació ambiental

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i
Promoció Ambiental
Tel.:934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20006

El recurs té per objectiu el disseny i el desenvolupament d'activitats d'educació i sensibilització ambiental
en els municipis, en dos gran àmbits temàtics d'actualitat i on els ens locals tenen una important capacitat
d'actuació:
-  Accions de sensibilització ambiental per a l'acció climàtica, tant de les accions que
desenvolupament l'ajuntament com de divulgació general per a la transició energètica, l'adaptació al canvi
climàtic i l'emergència climàtica.
-  Accions per a la prevenció de residus (especialment els plàstics d'un sol ús). No s'inclouren
activitats de sensibilització per a la recollida selectiva.

Aquest recurs també va destinat a donar suport a la celebració de fires i festivals especialitzats en la
temàtica ambiental i activitats en les quals participin diferents agents de la societat civil local. L'objectiu
d'aquests esdeveniments ha de ser acostar a la ciutadania la necessitat d'actuar a favor del medi ambient i
difondre iniciatives locals en aquest sentit.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica de l'activitat en termes d'innovació, concepció, interès estratègic i
públic destinatari

50

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· Ajust de l'activitat o projecte a l'àmbit temàtic seleccionat: fins a 10 punts
· Innovació i originalitat de l'activitat: fins a 15 punts
· Interès estratègic de l'activitat i objectiu que persegueix: fins a 15 punts
· Diversitat de públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar:
fins a 10 punts

Grau de vinculació a una política ambiental municipal 20

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que estigui vinculat a un projecte o política municipal: 10 punts
· El fet que es desenvolupi de manera transversal amb altres àrees: 10 punts

Grau de transferibilitat a altres ens 15

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que sigui transferible a altres ens: 5 punts
· Acceptar compartir la informació amb altres ens locals: 10 punts

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

15

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· Els elements de difusió de l'activitat fins a 5 punts
· Els mecanismes de participació previstos: fins a 10 punts

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-002, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-002-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.
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Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Activitats de sensibilització i educació ambiental

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Import màxim d'ajut:
5000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-010, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-010-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Caldrà adjuntar o enllaçar el material de generat per l'activitat de sensibilització (pdf dels materials
editats, fotografies, enllaços de les noticies generades, triptics o cartells de difusió).

Compromisos de qualitat:

Verificar o requerir l'esmena del 95% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Activitats de sensibilització i educació ambiental

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Avaluació i gestió ambiental
Adequació acústica de locals

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20014

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió municipal dins l'àmbit de la contaminació acústica, i inclou
l'elaboració de projectes i la millora de l'adequació acústica de locals municipals.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys habitants 70

S'atorgarà una puntuació proporcional en funció del nombre d'habitants.

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

30

S'atorgarà una puntuació inversament proporcional a l'import sol·licitat per habitant.

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Nombre màxim de sol·licituds:

Una per ens local.
Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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 ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i
assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

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

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Import màxim d'ajut:
10000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
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Avaluació i gestió ambiental
Adequació acústica de locals

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; 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.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Avaluació i gestió ambiental
Avaluació de la qualitat de les aigües

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 31/12/2020

Codi recurs:
20037

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió ambiental dins l'àmbit de la qualitat de les aigües, i inclou:
- L'anàlisi de fonts naturals. El Laboratori de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona facilitarà els
envasos de recollida. La recollida de les mostres anirà a càrrec del peticionari
- L'elaboració de l'informe corresponent.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Arribada de la sol·licitud abans del 06/02/2020 60

- Fins 06/02/2020: 50 punts.
- Sol·licituds que s'han presentat després del 06/02/2020 però dins del primer trimestre de
l'any: 30 punts.
- Sol·licituds que s'han presentat dins del segon trimestre de l'any: 20 punts.
- Sol·licituds que s'han presentat dins del tercer trimestre de l'any: 10 punts.
- La resta es valoren amb 0 punts.

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys de 5.000
habitants

40

- Població inferior a 5.000 habitants: 40 punts.
- Població igual o superior a 5.000 habitants: la puntuació serà inversament
proporcional al nombre d'habitants, és a dir, a més població menys puntuació.

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

- En l'apartat d'observacions de la sol·licitud electrònica, cal especificar el nom de les fonts naturals a
analitzar.
- Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals, els resultats de les anàlisis poden estar disponibles
al web de la Diputació de Barcelona.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
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Avaluació i gestió ambiental
Avaluació de la qualitat de les aigües

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

pertinents.
Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Aigua neta i sanejament

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Avaluació i gestió ambiental
Avaluació del soroll

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 31/12/2020

Codi recurs:
20040

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió municipal referent al control del soroll, i 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.
També s'ofereixen sensors de soroll ambiental per instal·lar als municipis per ajudar als ajuntaments en la
gestió de la contaminació acústica

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'idoneïtat del treball sol·licitat 60

Es valoren amb major puntuació les sol·licituds de mesura de soroll dels municipis que
disposen del mapa de capacitat acústica aprovat, les sol·licituds amb més gestions prèvies
realitzades per part de l'ens local i les sol·licituds de mesures de soroll d'infraestructures i
activitats que es realitzen per primera vegada.

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys de 20.000
habitants

40

- Població inferior a 20.000 habitants: 40 punts.
- Població igual o superior a 20.000 habitants: la puntuació serà inversament
proporcional al nombre d'habitants, és a dir, a més població menys puntuació.

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-004, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-004-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Màxim 4 sol·licituds per ens i per any.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
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Avaluació i gestió ambiental
Avaluació del soroll

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; 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.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Campanyes d'estalvi energètic: 50/50 (escoles) i Passa l'energia
(equipaments)

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i
Promoció Ambiental
Tel.:934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20046

Suport tècnic a aquells ajuntaments que vulguin implantar o mantenir projectes de participació dels
treballadors i treballadores en la gestió energètica dels equipaments públics o les escoles del municipi.
Concretament en:
- 50/50 en escoles ( https://www.diba.cat/web/mediambient/educacio-50/50): on la comunitat educativa i
l'ajuntament treballen conjuntament per estalviar energia a l'escola. Els estalvis aconseguits es reparteixen
a parts iguals entre ambdos.
- Passa l'energia en equipaments per la pobresa energètica
(https://www.diba.cat/web/mediambient/passaenergia): on els treballadors i els usuaris dels equipaments
duen a terme accions i bones pràctiques de gestió energètica i els estalvis aconseguits es reinverteixen en
projectes de pobresa energètica.
Des de l'Oficina d'Educació i Promoció Ambiental s'ofereix un acompanyament de tot el projecte i de les
actuacions que es determinin al llarg d'un curs escolar (setembre de 2020 a juny 2021). Si voleu veure un
detall del suport que us oferim feu-li un cop d'ull a la presentació:
https://www.diba.cat/web/mediambient/educacio-50/50

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de compromís de l'ajuntament en el projecte i en la reinversió dels estalvis aconseguits 70

Es valora la informació del formulari de sol·licitud:

- El nombre d'equipaments on es vol aplicar el 50/50 o Passa l'energia, pregunta 2.
Màx.20 punts
Escoles: 10 punts, amb independència del nombre
Equipaments, entre 1 i 3: 5 punts;  més de 3: 10 punts.

- El compromís específic, preguntes 3 i 4:
50/50 ens comprometem a: (màx. 10 punts)
Destinar % d'estalvis en accions d'eficiència energètica o altres a l'escola:
. No ens comprometem: 0 punts
. El 50%: 5 punts
. Entre 51 i 100%: 10 punts
Passa l'energia ens comprometem a: (màx.20 punts)
Destinar % d'estalvis en accions d'eficiència energètica en equipaments:
. No ens comprometem: 0 punts
. Entre 50 i 100%: 10 punts
Destinar % d'estalvis a les llars amb pobresa energètica:
. No ens comprometem: 0 punts
. Entre 50 i 100%: 20 punts

Pregunta 5:
Motivació, necessitat i justificació. Màx. 10 punts
Compromís de signar acord amb escoles o equipaments. Si: 10 punts/No: 0 punts

Grau de vinculació a una política ambiental municipal 15

Grau de participació de la societat civil, usuaris dels equipaments, comunitat educativa, etc. 15

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-005, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-005-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.
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Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Campanyes d'estalvi energètic: 50/50 (escoles) i Passa l'energia
(equipaments)

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Condicions d'execució i justificació
Altres condicions d'execució i justificació:

Els suports dels projectes 50/50 es desenvoluparan aproximadament al llarg del curs escolar 2020/2021.
Els projectes passa l'energia es durant a terme entre el segon semestre de 2020 fins al juny de 2021.
Cal que els ajuntaments es comprometin a retornar un % dels estalvis aconseguits als equipaments
participants.
Caldrà que els ajuntaments beneficiaris signin un conveni / document d'acord (veure model a
www.diba.cat/mediambient/educacio 50-50) abans del 15 d'octubre de 2020.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;  Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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 4/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Energia neta i assequible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Canvi climàtic i sostenibilitat
Cessió de bicicletes elèctriques

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20052

Amb aquests recurs es pretén fomentar la mobilitat sostenible als serveis municipals, especialment als
serveis tècnics i la policia local. La implantació d'aquesta acció s'alinea amb els Objectius de
desenvolupament sostenible (ODS): 3, 7, 11 i 13.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 40

- Si es disposa d'un PMU [30 punts].
- Si no s'han rebut bicicletes en les dues darreres convocatòries [10 punts].

Treball en xarxa 30

- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  [10 punts]
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses [10 punts]
- Formar part d'un cercle o d'un grup de treball relacionat amb el tema sol·licitat
[10 punts]

Població 30

- Menys de 1.000 habitants [30 punts]
- Menys de 5.000 habitants [20 punts]
- De 5.001 a 10.000 habitants [15 punts]
- De 10.001 a 20.000 habitants [10 punts]
- Més de 20.000 habitants [5 punts]
- En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efecte de la puntuació és la mitjana
de població dels municipis on es realitzi l'actuació.

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Nombre màxim de sol·licituds:

Una per ens local amb un màxim de 2 unitats.

Compromisos de qualitat:
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Canvi climàtic i sostenibilitat
Cessió de bicicletes elèctriques

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;  Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Energia neta i assequible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i
Promoció Ambiental
Tel.:934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20066

El recurs té per objectiu donar suport tècnic per dissenyar plans, projectes o activitats d'educació ambiental
en general, i especialment:
- Plans directors d'equipaments d'educació ambiental (aules de natura, punts d'informació ambiental,
centres de recursos, etc.)
- Projectes d'ambientalització d'equipaments, activitats, esdeveniments i contractes
- Projectes de divulgació ambiental municipals, com ara rutes autoguiades amb geocaching o la creació de
recursos audiovisuals
- Projectes i activitat d'educació ambiental en entorns aquàtics continentals (rius, rieres, basses, etc) dins
del programa "Va d'aigua" (http://www.diba.cat/web/mediambient/va-d-aigua).
- Projectes d'aprenentatge servei de temàtica ambiental.
- Altres projectes d'educació i participació ambiental.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, originalitat i
concreció

50

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· Innovació i originalitat del projecte que vulguin desenvolupar: fins a 20 punts
· Planificació i concreció del projecte: fins a 20 punts
· Diversitat de públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar:
fins a 10 punts.

Grau de vinculació a una política ambiental local 20

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que estigui vinculat a un projecte o política municipal: 10 punts
· El detall del vincle amb la gestió té el projecte de l'esmentada política i la seva
rellevància: fins a 10 punts.

Grau de transferibilitat a altres ens 20

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que sigui transferible a altres ens total i parcialment fins a 20 punts.

Grau de participació de la societat civil i dels agents socials 10

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
· El públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar: fins a 5
punts
· Els mecanismes de participació previstos: fins a 5 punts.

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-006, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-006-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.
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Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Condicions d'execució i justificació
Altres condicions d'execució i justificació:

En el cas de les rutes de geocerca o altres itineraris, l'ajuntament s'ha de comprometre a fer el seu
seguiment l mateniment com a mínim durant un any.
En el cas que sigui adient, els ens locals hauran de difondre els projectes que es desenvolupin a través
del seus mecanismes de divulgació.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Avaluació i gestió ambiental
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans
d'acció

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20087

El recurs té per objectiu donar suport a la planificació ambiental municipal dins l'àmbit de la contaminació
acústica, i 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.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'idoneïtat del treball sol·licitat 60

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys de 20.000
habitants

40

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 90 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
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Avaluació i gestió ambiental
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans
d'acció

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; 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.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Avaluació i gestió ambiental
Estudis de la qualitat de l'aire

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 31/12/2020

Codi recurs:
20109

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió municipal dins l'àmbit de la contaminació atmosfèrica, i
inclou:
- Estudis de la qualitat de l'aire als municipis mitjançant unitats mòbils. Nivells de partícules, d'òxids de
nitrogen i d'ozó
- Estudis de llarga durada de partícules PM10 i PM2,5
- Estudis de curta durada a diversos punts del municipi de partícules PM10 i PM2,5 mitjançant analitzadors
portàtils
- Estudis de benzo(a)pirè mitjançant filtres de partícules PM10
- Estudis de NO2 a diversos punts del municipi mitjançant captadors passius
- Elaboració de plans d'acció de millora de la qualitat de l'aire i altres actuacions derivades d'aquests plans.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Arribada de la sol·licitud abans del 06/02/2020 50

- Fins 06/02/2020: 50 punts.
- Sol·licituds que s'han presentat després del 06/02/2020 però dins del primer trimestre de
l'any: 30 punts.
- Sol·licituds que s'han presentat dins del segon trimestre de l'any: 20 punts.
- Sol·licituds que s'han presentat dins del tercer trimestre de l'any: 10 punts.
- La resta es valoren amb 0 punts.

Grau d'idoneïtat de l'estudi. Es prioritzaran els municipis inclosos dins una zona declarada de
protecció especial de l'ambient atmosfèric i els estudis multipunt de NO2

50

- En funció del tipus d'estudi a realitzar, del darrer estudi realitzat al municipi i dels
nivells de contaminació atmosfèrica en la zona: fins 30 punts
- Sol·licituds de municipis inclosos dins d'una zona declarada de protecció
especial de l'ambient atmosfèric: 20 punts.

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals, els estudis poden estar disponibles al web de la
Diputació de Barcelona.
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Avaluació i gestió ambiental
Estudis de la qualitat de l'aire

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic;Llei 34/2007, de 15
de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
protecció de l'ambient atmosfèric.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Canvi climàtic i sostenibilitat
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20161

Suport econòmic a l'execució de petites actuacions que millorin la qualitat de l'entorn urbà i de l'aire de les
ciutats i, per tant, la qualitat de vida de les persones, així com aconseguir que els serveis ambientals
municipals, especialment els obligatoris, siguin efectuats amb la major eficiència econòmica i ambiental
Contribució als ODS 3, 7, 11, 13 i 15. Amb aquests recurs es pretén:
-  Fomentar la mobilitat sostenible: Punts de recàrrega per a flotes municipals, aparcaments
bicicleta, promoció de l'ús de la bicicleta a la feina, actuacions derivades de PDE, de PAESC, ...
- Instal·lació d'elements per la renaturalització d'espais urbans per crear refugis climàtics, per al
foment de la biodiversitat (caixes niu, hotels d'insectes...), per la creació de microhàbitats, accions
derivades de PAESC, solucions basades en la natura, etc.
- Materials i equips per treballar, d'una manera segura, amb materials que continguin amiant.
- Fomentar l'aplicació de les TIC (telegestió, telemesura, sensors, software...) per la gestió dels
serveis municipals (recollida de residus, neteja viària, proveïment d'aigua, enllumenat, millora del reg,
mobilitat
...)-  Ús més eficient dels recursos (aigua, energia,...) i mesures d'adaptació al canvi climàtic.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

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

60

-Projecte innovador: refugis climàtics i us de tecnologies Smart per a la gestió de serveis
municipals: [15 punts].
-Projectes vinculats amb la mobilitat a la feina: [15 punts].
-Punts de recàrrega: [15 punts].
-Viabilitat del projecte, pressupost total de més de 15.000 euros, 0 punts; entre 15.001 i
10.000 euros, 5 punts; i menys de 10.000 euros, 10 punts.
-Estalvi teòric en l'ús de recursos, aigua o energia: [5 punts].

Nombre d'habitants de l'ens 30

-Menys de 1.000 habitants: [30 punts]
-De 1.001 a 5.000 habitants: [20 punts]
-De 5.001 a 10.000 habitants: [15 punts]
-De 10.001 a 20.000 habitants: [10 punts]
-Més de 20.000 habitants: [5 punts]
-En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efecte de la puntuació és la mitjana de
població dels municipis on es realitzi l'actuació.

Treball en xarxa 10

- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: [5 punts]
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses: [5 punts]

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-007, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-007-20.pdf

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

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Pàgina 26 de 54



Canvi climàtic i sostenibilitat
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 34/2007, de
15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
protecció de l'ambient atmosfèric.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Canvi climàtic i sostenibilitat
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Energia neta i assequible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Avaluació i gestió ambiental
Mesures dels camps electromagnètics

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 31/12/2020

Codi recurs:
20179

Té per objectiu quantificar els nivells dels camps electromagnètics existents dins el municipi, i 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.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Tenir la condició d'ens destinatari del recurs

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental;  Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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
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Avaluació i gestió ambiental
Mesures dels camps electromagnètics

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

la Llei d'urbanisme; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament
urbanístic; Llei18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Canvi climàtic i sostenibilitat
Mesures locals de mitigació i adaptació al canvi climàtic i de
promoció de la sostenibilitat

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20180

El recurs consisteix en l'elaboració de plans d'acció municipal relacionats amb la mitigació i l'adaptació
municipal al canvi climàtic i als seus impactes (línia 1) i la redacció d'estudis alineats amb els ODS (línia 2):
La línia 1 es centra en la elaboració de plans d'acció contra el canvi climàtic (plans d'acció per a l'energia
sostenible i el clima, PAESC), adaptació de polítiques climàtiques locals als reptes derivats del Nou Pacte
(30/40), elaboració d'estudis locals/sectorials d'adaptació al canvi climàtic, adaptació dels PAES als nous
requeriments.
La línia 2 inclou alinear els plans estratègics del municipi amb els ODS i elaborar l'Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible centrada en els aspectes més ambientals i acció climàtica. Aquest suport es
vincula amb els ODS, especialment amb els de Planeta, el de ciutats i comunitats sostenibles i el d'energia
assequible i no contaminant.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Qualitat del projecte 60

Linia 1: Presentar les dades dels consums dels anys 2005, 2012, 2014, 2016 i 2018 i
2019, si està disponible.
Linia 2: Presentar les accions prèvies Agenda 21/ PDE/PAESC i  actuacions en ODS ja
fetes.

Situació dins del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses (només línia 1) 25

Situació dins del Pacte d'alcaldes i alcaldesses (només per línia 1): 25 punts.
- Ser nou al pacte: 25 punts.
- Tenir ja el PAES redactat: 10 punts.

Grau d'implementació d'accions relacionades amb la sostenibilitat (només per línia 2):
- Haver redactat una Agenda 21 Local i haver fet un seguiment actualitzat, o
- Disposar d'un PAES / PAESC, o
- Disposar d'altres plans o polítiques estratègiques relacionades amb els ODS
actualitzades.
En els tres casos s'atorgaran els 25 punts.

Treball en xarxa 15

Linia 1:
- Estar adherit al nou Pacte dels Alcaldes [5 punts].
- Estar adherit a la XCPS [5 punts].
- Altres xarxes i ens supralocals (a valorar) [5 punts].
Linia 2:
- Estar adherit al nou Pacte dels Alcaldes [5 punts].
- Estar adherit a la XCPS [5 punts].
- Formar part d'un Cercle d'Intercomparació o Grup de treball [5 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-008, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-008-20.xlsx

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

Altres condicions:
Els municipis pertanyents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han de tenir ja redactat el Pla
d'adaptació.
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Canvi climàtic i sostenibilitat
Mesures locals de mitigació i adaptació al canvi climàtic i de
promoció de la sostenibilitat

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Per la redacció dels PAESC en municipis que tenen un PAES elaborat cal haver fet un seguiment del
Pla com a mínim.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental;  Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 34/2007, de
15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
protecció de l'ambient atmosfèric, Llei 16/2017 del 1 d'agost de canvi climàtic.

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Energia neta i assequible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Canvi climàtic i sostenibilitat
Promoció de la mobilitat sostenible

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20236

Amb aquest recurs es pretén fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de
combustibles fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants, per tal de fer uns
entorns urbans amb menys contaminació atmosfèrica, menys soroll, més seguretat, en definitiva, més
sostenibles. La implementació d'aquestes accions s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS): 3, 4, 7, 11 i 13. El recurs inclou les següents actuacions:

- Foment d'itineraris de desplaçament actiu a peu o en bicicleta als equipaments municipals
(biblioteques, poliesportius, mercats, escoles, casals/centres cívics, deixalleries...)
- Foment de la mobilitat en bicicleta: plans estratègics de la bicicleta, accions de foment de l'ús de la
bicicleta
- Estudis de mobilitat sostenible: pacificació, recuperació espai per a les persones
- Mobilitat elèctrica: plans de mobilitat elèctrica, estudis supralocals d'implantació de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics
- Plans de desplaçament d'empresa (PDE, sols ajuntaments)
- Suport a la implementació d'accions derivades dels PDE
- Suport a accions de mobilitat derivades dels PAESC
- Assessorament tècnic en la definició de la figura de gestor/a municipal de la mobilitat.
- Plans de desplaçament d'empresa (PDE - només d'ajuntaments)

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte 60

Fins a 60 punts, excloents menys el darrer

-Pertany a zona d'especial protecció atmosfèric: [50 punts]
-Disposa de planificació de la mobilitat local (PMU, estudi de mobilitat) i/o Pla de qualitat
de l'aire: [20 punts]
-Existeix petició supramunicipal /municipis inclosos en el pla PIRVEC: [40 punts]
-S'aporta un grau de qualitat tècnica superior: [10 punts]

Població 30

- Menys de 1.000 habitants [30 punts].
- Menys de 5.000 habitants [20 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants [15 punts].
- De 10.001 a 20.000 habitants [10 punts].
- Més de 20.000 habitants [10 punts].
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efecte de la puntuació és la mitjana de població
dels municipis on es realitzi l'actuació.

Treball en xarxa 10

- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: [5 punts].
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses: [5 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Nombre màxim de sol·licituds:

Una per ens local.
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Canvi climàtic i sostenibilitat
Promoció de la mobilitat sostenible

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Energia neta i assequible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Canvi climàtic i sostenibilitat
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les
energies renovables

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20238

L'objectiu és reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), millorar l'eficiència energètica i
augmentar l'estalvi econòmic.
Inclou la redacció dels estudis inclosos en les línies següents alineats amb els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) 7, 11 i 13:

A- Actualització d'inventari i estudi d'eficiència energètica de l'enllumenat públic
B- Projectes executius de calderes o xarxes de calor de biomassa
C- Projectes executius de plantes fotovoltaiques per autoconsum en edificis públics locals
D- Redacció d'estudis per la millora de la qualitat del cel nocturn (recursos propis)
E- Redacció d'estudis per la millora de l'eficiència i l'estalvi energètic dels equipaments públics locals
(recursos propis)

Les línies A, B i C es preveu predominantment la externalització de la redacció dels estudis i
excepcionalment donar resposta amb recursos propis
Les línies D i E es preveu predominantment donar resposta amb recursos propis i excepcionalment la
externalització de la redacció dels estudis necessaris

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Potencial d'impacte o estalvi de l'actuació 40

Descripció detallada del criteri:
https://www.diba.cat/documents/205293/284203126/Cat20_crite1_promocio_mesures_efic
iencia_energetica_GSMA.pdf

Població 30

- menys de 2.500 habitants [30 punts].
- de 2.501 a 5.000 habitants [25 punts].
- de 5.001 a 10.000 habitants [20 punts].
- de 10.001 a 20.000 habitants [10 punts].
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació és la mitjana de
població dels municipis on es realitzi l'actuació.

Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte d'Alcaldes, etc.) 30

- Pacte dels alcaldes [10 punts].
- Xarxa de ciutats i pobles [10 punts].
- Si es tracta ens supramunicipal [20 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-009, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-009-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dos per ens local però de linies diferents.

Altres condicions:
Per a cadascuna de les línies de suport caldrà aportar, com a requisit per a la concessió de l'ajut, una
fitxa específica amb la informació bàsica de l'equipament objecte del suport
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Canvi climàtic i sostenibilitat
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les
energies renovables

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat; Llei 4/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Energia neta i assequible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Subvencions per a l'adequació de les deixalleries a la recollida de l'amiant. Exercici 2020

Convocatòria
Subvencions per a
l'adequació de les
deixalleries a la recollida de
l'amiant. Exercici 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Nova inversió

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
14/07/2020 - 15/09/2020

Codi recurs:
20386

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la
Gerència de Serveis de Medi Ambient gestionades per l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat,
destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu:

1. Dotar als ens locals de recursos per a l'adequació de les deixalleries a la recollida dels residus d'amiant.

2. La dotació d'un mòdul de descontaminació d'amiant (dutxa amb escalfador elèctric i depòsit, sistema de
filtració d'aigua, sistema de filtració d'aire -depressor-, calefacció en la zona neta) per assegurar que la
deixalleria realitza una gestió de l'amiant correcta i segura per a la salut dels treballadors/es i usuaris/àries.

Aquest projecte té la finalitat de contribuir, des de l'àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible i a la
millora de qualitat de vida de la ciutadania i del personal que treballa a les deixalleries. A la vegada, ajudar
a avançar en el compliment dels ODS, en especial els ODS 3 (salut i benestar), el 8 (treball decent i
creixement econòmic) i l'11 (ciutats i comunitats sostenibles).

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Quantitat d'amiant recollit a la deixalleria del 2014-2019 50

Quantitat d'amiant recollit a la deixalleria del 2014-2019
> 500.001 Kg - 50 punts
100.001 Kg - 500.000 Kg - 40 punts
50.001 Kg - 100.000 Kg - 30 punts
20.0001 Kg - 50.000 Kg - 20 punts
< 20.000 Kg - 10 punts

Població a la que dona servei a l'any 2019 50

Població a la que dona servei a l'any 2019
> 100.000 hab. - 50 punts
50.001 - 100.000 hab. - 40 punts
30.001 - 50.000 hab. - 30 punts
20.001 - 30.000 hab. - 20 punts
< 20.000 hab. - 10 punts

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Nombre màxim de sol·licituds:

Cada ens beneficiari només podrà rebre una única subvenció per a una única deixalleria.
Altres condicions:

Sol·licitud de la subvenció, segons model normalitzat (Annex 1), acompanyada de la documentació
següent:

1. Memòria de l'activitat per la qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (Annex
2).
2. Pressupost previst per l'activitat i temporalització prevista per a la qual es demana la subvenció,
d'acord amb el model normalitzat (Annex 3).
3. Declaració responsable del compliment del RD 396/2006 (Annex 4).
4. Declaració responsable de la cobertura territorial (Annex 5).
5. Declaració responsable de les quantitats recollides d'amiant en la deixalleria en el període 2014-2019
(Annex 6).
6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la
subvenció, d'acord amb el model normalitzat (Annex 7).
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7. Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que
les persones que s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 8).

Tots els documents es poden trobar al següent enllaç:
https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-amiant-2020

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 6.

Seran despeses elegibles: Mòdul de descontaminació d'amiant per les persones que manipulen l'amiant
a les deixalleries, dutxa amb escalfador elèctric i depòsit, sistema de filtració d'aigua, sistema de filtració
d'aire (depressor), calefacció en la zona neta.

Termini d'execució i justificació:
Execució: 14/07/2020 a 31/12/2021
Justificació:
- Per la despesa executada a 2020: 01/02/2021 a 31/03/2021
- Per la despesa executada a 2021: 01/04/2021 a 31/03/2022

Import màxim d'ajut:
35000

Altres condicions d'execució i justificació:
Justificació de les despeses: s'efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat, disponible a la
Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i altres administracions o en el
següent enllaç: https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-amiant-2020
- Formulari de justificació de despeses com (Annex 9).
- Memòria final com (Annex 10). La memòria final s'acompanyarà amb la justificació final.

Cofinançament: Es concedeix fins el 80% del preu d'execució de l'actuació que es dugui a terme (IVA
inclòs) a la deixalleria, tenint en compte que la quantitat màxima a atorgar no pot ser superior a
35.000,00 euros.

Normativa aplicable:
 • Les bases de la convocatòira aprovada per Junta de Govern del 9/7/2020.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Canvi climàtic i sostenibilitat
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Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20272

L'objectiu del recurs és donar suport als en la gestió dels residus i la neteja viària (L1). A la vegada donar
suport a solucions centrades en l'aplicació de les noves tecnologies per tal de desenvolupar l'economia
circular  i treballar cap el residu zero (L2). Les propostes estan alineades amb els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS), 1,2,3,5,8,9,10,11,12,13.

L1 - Suport a la prestació del servei de gestió de la recollida de residus i neteja viaria.

· Estudis de viabilitat tècnica i econòmica en la recollida de residus i neteja viària
· Suport a la redacció de les PPTP dels plecs de condicions del servei de recollida de residus i
neteja viària
· Estudis de compliment de la prestació dels serveis municipals de la recollida i la neteja
· Auditories econòmiques de l'avaluació i l'optimització dels recursos econòmics dels contractes de
concessió
· Suport a la redacció d'estudis tècnics dels diferents models de gestió dels serveis
· Estudis de l'estructura de les taxes i propostes de millora
· Deixalleries: Informes d'avaluació i millora, suport a la redacció de plecs, redacció d'estudis
tècnics per a l'adequació de les deixalleries per a activitats  de reutilització i preparació per a la reutilització

L2 - Suport a la Innovació en la reducció  dels residus centrat en l'economia circular i la sostenibilitat

· Propostes que augmentin la recollida selectiva, utilitzant les noves tecnologies. Propostes de
residu zero.
· Plans de prevenció de residus
· Suport a la redacció d'ordenances de residus
· Aplicació de noves tecnologies per al control dels serveis de residus i neteja
· Proves pilot per la recollida i neteja aplicant les TIC del mercat d'eficiència energètica i baix
consum, sorolls, etc. ( vehicles, contenidors, i altres)
· Propostes de deixalleries més properes a la ciutadania i més versàtils
· Proves de noves tecnologies a les deixalleries, control d'accés i de materials que entren a la
deixalleria.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica 70

Per la línia 1:
- Optimització del recurs; Estudis de viabilitat tècnica i econòmica del servei
d'abastament. Auditories tècniques i econòmiques del servei: [70 punts]
- Redacció de plecs tècnics: [60 punts]
- Plans i models de gestió del  servei: [50 punts]
Per la línia 2:
- Grau d'innovació: [10 punts]
- Impacte sobre la població: [10 punts]
- Replicabilitat del projecte: [10 punts]
- Transferència de resultats mesurables i avaluables: [10 punts]
- Viabilitat de la proposta i termini d'execució: [20 punts]
- Grau de qualitat tècnica de la memòria: [10 punts]

Població 20

- Menys de 1.000 habitants: [20 punts]
-  de 1.001 a 5.000 habitants: [16 punts]
- de 5.001 a 20.000 habitants: [12 punts]
- d e 20.001 a 50.000 habitants: [8 punts]
-  més de 50.000 habitants: [4 punts]
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació serà la mitjana de
població dels municipis on es realitzi l'actuació.

Participants en el Cercle de residus i neteja viària 10

Requisits de concessió:
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Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-010, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-010-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local

Altres condicions:
Per la sol·licitud de redacció de plecs és imprescindible presentar un estudi de viabilitat tècnica i
econòmica dels servei
Per la sol·licitud d'estudis de viabilitat tècnica i econòmica en la recollida de residus és imprescindible
presentar un estudi de caracterització de la fracció resta
No hi ha d'haver reiteració en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anys

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental;  Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Llei 5/2013, d'11 de juny,
per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient;
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Indústria, innovació i infraestructures

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20274

Aquest recurs de suport als ens locals s'articula en dues línies de treball amb diferents accions adreçades
a la millora de la eficiència en l'ús de l'aigua. Aquestes accions s'alineen amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible: 3, 6, 11, 12 i 13.

L1 - Suport a la prestació del servei d'abastament d'aigua

Disposar de mecanismes i eines pel control del servei d'abastament,  ja sigui per gestió directa o mitjançant
concessió,  és  una demanda constant dels ens locals de cara a adaptar la gestió als escenaris de canvi
climàtic que es preveuen en els propers anys.

Inclou les següents actuacions:

· Auditories econòmiques per a l'avaluació i l'optimització dels recursos econòmics dels contractes
de concessions de gestió del servei d'abastament d'aigua.
· Estudis de l'estructura tarifària i propostes de millora.
· Suport a la redacció de les PPTP dels serveis d'abastament d'aigua.
· Suport a la redacció d'estudis tècnics per a l'avaluació dels diferents models de gestió dels
serveis d'abastament d'aigua a aplicar al seu territori.

L2 - Suport per al foment de l'estalvi, l'eficiència i la garantia de disponibilitat en la gestió de l'aigua

La línia de treball inclou les següents actuacions:

· Auditories de consum i propostes d'estalvi de l'aigua a edificis i equipaments municipals.
· Estudis de capacitat de saturació de captació dels aqüífers.
· Estudis hidrogeològics per avaluar la possibilitat d'implementar noves captacions de pous o
millorar les captacions existents.
· Estudis per a la regeneració de pous en desús i per a la reutilització de l'aigua de pluja, aigües
grises..
.· Projectes de solucions basades en la natura en relació al cicle de l'aigua (drenatges,
sobreeiximents, terciaris...)

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Qualitat tècnica 70

Qualitat de la proposta i de la documentació annexada, fins a 20 punts.

Línia 1. Grau de qualitat tècnica (màxim 50 punts):
- Auditories econòmiques i estudis de tarifes, fins a 50 punts.
- Redacció de plecs tècnics, fins a 40 punts.
- Plans i models de gestió del  servei, fins a 30 punts.
Línia 2. Grau de qualitat tècnica (màxim 50 punts):
- Grau d'innovació, fins a 20 punts.
- Portabilitat del projecte en actuacions a altres ens locals, fins a 10 punts.
- Viabilitat de la proposta, fins a 20 punts.

Població 20

 - Menys de 1.000 habitants: [20 punts]
-  de 1.001 a 5.000 habitants: [16 punts]
-  de 5.001 a 20.000 habitants: [12 punts]
-  de 20.001 a 50.000: [8 punts]
-  més de 50.000 habitants: [4 punts]
Per els ens supralocals es prendrà la mitjana de la població dels ens on s'efectiu
l'actuació.

Participació en el Cercle de Comparació Intermunicipal d'Aigua 10

Requisits de concessió:
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Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-012, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-012-20.pdf

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

Altres condicions:
No hi ha d'haver reiteració en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anys

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; 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 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Llei 5/2013, d'11 de juny,
per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient;
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods

Pàgina 43 de 54

https://www.diba.cat/web/ods/salut-i-benestar


Canvi climàtic i sostenibilitat
Suport a la gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Suport a la gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbana

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20273

La infraestructura verda/blava en un entorn urbà dona diversos serveis ambientals i socials com la
regulació del cicle de l'aigua, la regulació tèrmica, la millora de la qualitat de l'aire, espai de relació entre
persones, entre d'altres, a la vegada que és estructura de suport per a la biodiversitat urbana.
Aquest recurs està orientat a donar suport a la gestió del servei municipal del verd urbà amb una visió
climàtica i ecològica, així com a fomentar la biodiversitat urbana amb la finalitat de millorar la qualitat de
l'aire, la qualitat de vida de la població i fer els municipis més resilients davant del canvi climàtic. A més,
amb aquest suport es col·labora en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible ODS: 3,
4, 5, 11, 12, 13 i
15.
Línia 1- Gestió sostenible infraestructura verda/blava urbana
Suport centrat en fer una gestió de la infraestructura verda/blava urbana de manera que ofereixi els
màxims serveis socio-ambientals. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, els estudis i/o plans poden ser per
a
:- Inventaris i plans de poda de l'arbrat viari
- Projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans
- Projectes de foment d'una agricultura local sostenible
- Projectes d'increment del verd urbà, de la connectivitat i de creació de refugis climàtics: creació
d'ombra natural en zones vulnerables (camins, carrils bici, places, patis d'escola,...)

Línia 2- Foment i conservació de la biodiversitat urbana
Suport centrat en promoure la conservació i la millora del patrimoni natural dels municipis i evitar la pèrdua
d'espècies i hàbitats. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, els estudis i/o plans poden ser per a:
- Projectes de renaturalització de làmines d'aigua en espais verds urbans
- Projectes de creació de microhàbitats o refugis de fauna: caixes-niu, escocells, hotels d'insectes,
etc
.
Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte 70

- Població afavorida directament i millores ambientals previstes, fins a 25 punts.
- Proposta d'avaluació de resultats, fins a 20 punts.
- Adequació de la proposta, fins a 10 punts.
- Replicabilitat, fins a 10 punts.
- Grau d'innovació, fins a 5 punts.

Població 20

- Menys de 1.000 habitants, 20 punts.
-  de 1.001 a 5.000 habitants, 16 punts.
-  de 5.001 a 20.000 habitants, 12 punts.
-  de 20.001 a 50.000, 8 punts.
-  més de 50.000 habitants, 4 punts.
En el cas del sens supramunicipals es valorarà la mitjana de la población dels municipis
on s'efectuï l'actuació.

Participant al cercle de Comparació Intermunicipal de verd urbà 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-011, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-011-20.pdf

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

Per a la sol·licitud d'inventaris i plans de poda de l'arbrat viari és imprescindible saber el nombre
aproximat d'arbres de l'arbrat viari gestionats per l'ajuntament .
Per la sol·licitud de projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans o de foment d'agricultura
local sostenible, és imprescindible tenir un espai

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient;  Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents
en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació
urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme
de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Objectius de desenvolupament sostenible

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Suport a les agències d'energia
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Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20276

Suport econòmic a les agències locals d'energia de caràcter supramunicipal ja implantades, per promoure
l'eficiència energètica i una bona gestió dels recursos als municipis, especialment els més petits,  i donar
suport a noves iniciatives vinculades al desenvolupament dels plans d'acció per a la l'energia sostenible i el
clima (PAESC).

Destinataris:
Consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre de codis universals de punt de subministrament (CUPS) gestionats l'any 2019 40

Puntuació segons el nombre de CUPS:
Menys de 500: [5 punts]
De 501 a 1000: [10 punts]
1001 a 1500: [20 punts]
1501 a 2000: [30 punts]
Més de 2000: [40 punts]

Percentatge de municipis atesos respecte de l'àmbit territorial de l'ens 20

- En el cas que % de municipis representi menys del 50% del total, els punts
s'assignaran en funció de l'augment respecte l'any anterior (2019 respecte 2018)(% de
municipis nous respecte els municipis atesos l'any anterior):
o Si l'augment és inferior a un 30%: [0 punts].
O Si augmenta  d'un 30 a un 40%: [10 punts].
O Si s'augmenta més d'un 40%: [20 punts].

- En cas que ja s'atengui a més del 50% dels municipis:
o Fins al 75% dels municipis: [10 punts].
O Més del 75% dels municipis: [20 punts].

Nombre d'edificis i instal·lacions telegestionades 20

- Cap telegestió d'equipaments: [0 punts]
- Fins a 20 equipaments telegestionats: [10 punts]
- Més de 20 equipaments telgestionats: [20 punts]

Prestació d'altres serveis (a indicar en el certificat) 20

- Suport en el seguiment dels PAES, inclusió de factures d'aigua i/o suport en la
contractació elèctrica: [5 punts]
- Comptabilitat energètica de gas natural inclosa: [5 punts]
- Comptabilitat energètica de gasoil C i/o propà inclosa: [5 punts]
- Comptabilitat energètica de biomassa: [5 punts]

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Certificats de secretaria on constin el nombre de municipis atesos, tipus de submistrament controlats, el
nombre de CUPS sobre les que es fa comptabilitat energètica, personal contractat per efectuar aquestes
tasques, tipus de contracte i dedicació.

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

Altres condicions:
Es considera Agència Local de la Energia a un ens supramunicipal, amb personal dedicat a la millora i a
l'eficiència energètica municipal (totalment o parcialment) i que gestiona la comptabilitat energètica d'un
nombre determinat de municipis.

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació
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S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional
fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

De capítol 1, es pot justificar un màxim del 80% de l'ajut.
Termini d'execució i justificació:

Execució anticipada: 01/10/2019 a 30/09/2020
Justificació fins 15/11/2020

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

En cas d'haver obtingut un ajut d'aquest recurs l'any 2019, es facilitaran les dades detallades dels
consums de cada subministrament durant el 2019 i els estalvis aconseguits front el 2018.

Compromisos de qualitat:

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents
en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació
urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme
de Catalunya; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei
22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.

Objectius de desenvolupament sostenible

Energia neta i assequible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 13/02/2020

Codi recurs:
20278

L'objectiu del recurs és donar suport als municipis en la gestió dels residus d'amiant des de la prevenció. El
suport s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS): 3,6,8,9,11,12.

Línia 1- suport en l'elaboració de censos d'edificis municipals amb amiant

Analitzar els equipaments municipals realitzant una inspecció visual d'amiant als edificis i anàlisi prèvia de
tota la documentació existent per conèixer els materials instal·lats i localitzar materials amb amiant en els
edificis inventariats. Els estudis es basaran en el següent guió:
- Inspecció prèvia visual de tot l'edifici, buscant els elements prèviament identificats en la documentació així
com d'altres materials sospitosos de contenir amiant:
- Relació de materials amb possibilitat de contenir  amiant
- Relació de materials que no contenen amiant
- Anàlisi de identificació de materials  que es diagnostiquen com a sospitosos de contenir amiant
- Quantificació econòmica del cost de la retirada de l'amiant identificat

Línia 2: Suport a l'eliminació dels residus d'amiant del productor al gestor

Donar suport a millorar les condicions de treball i seguretat als gestors de residus d'amiant: els controls,
obligacions i responsabilitats de productors i gestors (inclosos transportistes), així com la documentació
necessària requerida per a garantir una correcta gestió dels residus amb amiant (Segons el R. D. 105/2008
i  el R.D 396/2006). El suport pot anar orientat a:
- Protocol per a la gestió d'un residu amb amiant
- Obligacions que comporta per a cadascuna de les parts implicades en el procés: el productor o posseïdor
inicial de residus i el gestor de residus.
- Suport a la redacció d'informes d'avaluació i millora en residus d'amiant i de plans de treball amb
amiant a les deixalleries
- Suport a la redacció d'estudis  tècnics per a l'adequació de les deixalleries a la normativa dels
residus d'amiant.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica 50

- Municipis situats en zones sensibles a l'amiant [10 punts]. S'entén per zones
sensibles a l'amiant les comarques on hi havien hagut fàbriques productores de
fibrociment.
Per la línia 1:
- Nombre d'edificis municipals per cada 1.000 habitants construïts/rehabilitats amb
anterioritat a l'entrada en vigor de la prohibició de l'ús de l'amiant (2002) [fins a 40 punts]
La puntuació màxima s'assignarà a la sol·licitud amb el major nombre d'edificis. La
puntuació de les altres es farà aplicant la següent fórmula: (Nombre d'edificis/Nombre
màxim) * 40.
Per la línia 2:
- Quantitat de residus d'amiant recollits [fins a 40 punts] La puntuació màxima
s'assignarà a la sol·licitud amb el major nombre d'edificis. La puntuació de les altres es
farà aplicant la següent fórmula: (Nombre d'edificis/Nombre màxim) * 40

Població 30

- Menys de 1.000 habitants [30 punts].
- Menys de 5.000 habitants [20 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants [15 punts].
- De 10.001 a 20.000 habitants [10 punts].
- Més de 20.000 habitants [5 punts].
- En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efecte de la puntuació és la mitjana
de població dels municipis on es realitzi l'actuació.

Treball en xarxa 20

- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [5 punts].
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses [5 punts].
- Formar part d'un cercle o d'un grup de treball relacionat amb el tema sol·licitat
[10 punts]
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Criteris de la valoració: Puntuació:

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-013, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-013-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
una per ens local

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora dels residus, i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.Llei 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climàtic

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Aigua neta i sanejament

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Objectius de desenvolupament sostenible

Indústria, innovació i infraestructures

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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