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Comerç i consum



Consum
Campanyes de control i disciplina de mercat

Comerç i consum

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Suport a les
Polítiques de Consum
Tel.:934 022 130
s.suportpolc@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 18/06/2020

Codi recurs:
20045

Realització de campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu a establiments situats en mercats
municipals, sedentaris o no sedentaris, i en zones comercials determinades, de municipis adherits a la
Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona. La finalitat de les campanyes és verificar el
compliment de la normativa relacionada amb la defensa dels drets de les persones consumidores.
S'inspeccionarà un màxim de 100 establiments per campanya.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Adhesió a la Xarxa Local de Consum

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.

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

La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de
l'assistència.

Compromisos de qualitat:

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la realització
de l'objecte de l'assistència.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 15 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.
Garantir que un mínim del 90% 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
 • Altra normativa vinculada: Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Decret
198/2016, de 23 de febrer, sobre la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa
de mostres, les mesures cautelars i alstres actuacions inspectores; Reial Decret legislatiu 1/2007, de
16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la defensa dels consumidors i
usuaris

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Consum
Campanyes de control i disciplina de mercat

Comerç i consum

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament del teixit comercial urbà
Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de
menys de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Comerç Urbà

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

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

Codi recurs:
20056

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, 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

30

Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de
desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés
d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents
agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis
complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats
presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que
passarà el projecte i la seva calendarització.

Grau d'innovació 20

Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un  plus de valor
afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva
metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de
Serveis de Comerç.

Grau de transferibilitat a d'altres ens 20

Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden
afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de
coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 20

Es valoren especialment aquells projectes que desenvolupen propostes continuades en el
temps i que han adaptat i modelat aquesta continuïtat incorporant nous elements, de tal
manera que els projectes no es converteixin en simplement repeticions any rere any.

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

10

Es valoren especialment aquells projectes que incorporen indicadors per avaluar la pròpia
activitat i el seu impacte en el territori i en el teixit comercial urbà.

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 C1-069, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-069-20.pdf

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

Altres condicions:
És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la
Gerència de Serveis de Comerç, als efectes merament informatius de millorar els serveis oferts.
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Desenvolupament del teixit comercial urbà
Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de
menys de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Obligació de cofinançament:

Es subvencionarà el 90% per a ens de fins a 5.000 habitants, el 80% per a ens de 5.001 a 10.000
habitants i el 75% per a ens de 10.001 a 20.000 habitans. 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 o igual a 2.000 euros.

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

Capítol 2. A excepció de: No es consideraran elegibles les despeses de desplaçament; tiquets
d'aparcament; premis i obsequis; despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet
servir en les actuacions.

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:
20000

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 C4-021, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-021-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies
hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 8.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 8 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament del teixit comercial urbà
Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de
menys de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament del teixit comercial urbà
Dinamització comercial en municipis de més de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Comerç Urbà

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

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

Codi recurs:
20071

Suport al desenvolupament, la implantació i la consolidació d'actuacions per al foment de la competitivitat
de l'oferta comercial dels centres comercials urbans (CCU) i a la prestació de serveis destinats als usuaris i
als operadors.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, 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

30

Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de
desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés
d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents
agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis
complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats
presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que
passarà el projecte i la seva calendarització.

Grau d'innovació 20

Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un  plus de valor
afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva
metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de
Serveis de Comerç.

Grau de transferibilitat a d'altres ens 20

Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més
general i poden afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus
de coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Grau de continuitat i estabilitat de l'actuació 20

Es valoren especialment aquells projectes que desenvolupen propostes continuades en el
temps i que han adaptat i modelat aquesta continuïtat incorporant nous elements, de tal
manera que els projectes no es converteixin en simplement repeticions any rere any.

Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 10

Es valoren especialment aquells projectes que incorporen indicadors per avaluar la pròpia
activitat i el seu impacte en el territori i en el teixit comercial urbà.

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 C1-070, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-070-20.pdf
Pla d'actuacions anual previst.

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

Altres condicions:
És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la
Gerència de Serveis de Comerç, als efectes merament informatius de millorar els serveis oferts.

Condicions d'acceptació
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Desenvolupament del teixit comercial urbà
Dinamització comercial en municipis de més de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a
2.000 euros.

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

Capítol 2. A excepció de: No es consideraran elegibles les despeses de desplaçament; tiquets
d'aparcament; premis i obsequis; despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet
servir en les actuacions.

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:
15000

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 C4-022, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-022-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies
hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 8.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 8 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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https://www.diba.cat/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic


Desenvolupament del teixit comercial urbà
Dinamització comercial en municipis de més de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament del teixit comercial urbà
Dinamització i promoció del teixit comercial en l'àmbit comarcal

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei Comerç Urbà

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

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

Codi recurs:
20074

Suport a actuacions de dinamització i promoció del comerç urbà que, impulsades des dels consells
comarcals i dirigides al seu àmbit territorial, potenciïn les característiques i singularitats del comerç tot
prestant suport tècnic a ajuntaments que no disposen de personal en l'àmbit del comerç, de manera que es
puguin establir sinergies entre els diferents elements que componen el teixit comercial a través del
desenvolupament i la implantació d'accions conjuntes o individuals.

Destinataris:
Consells comarcals

Criteris de la valoració: Puntuació:

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

30

Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de
desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés
d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents
agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis
complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats
presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que
passarà el projecte i la seva calendarització.

Grau d'innovació 20

Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un  plus de valor
afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva
metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de
Serveis de Comerç.

Grau de transferibilitat a d'altres ens 20

Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden
afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de
coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 20

Es valoren especialment aquells projectes que desenvolupen propostes continuades en el
temps i que han adaptat i modelat aquesta continuïtat incorporant nous elements, de tal
manera que els projectes no es converteixin en simplement repeticions any rere any.

Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 10

Es valoren especialment aquells projectes que incorporen indicadors per avaluar la pròpia
activitat i el seu impacte en el territori i en el teixit comercial urbà.

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 C1-071, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-071-20.pdf

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

Altres condicions:
És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la
Gerència de Serveis de Comerç, als efectes merament informatius de millorar els serveis oferts.

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació
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Desenvolupament del teixit comercial urbà
Dinamització i promoció del teixit comercial en l'àmbit comarcal

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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 1. A excepció de: La dotació econòmica de l'ajut rebut destinada a despeses de personal no pot
ser superior el 50% del total justificat.
Capítol 2. A excepció de: No es consideraran elegibles les despeses de desplaçament; tiquets
d'aparcament; premis i obsequis; despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet
servir en les actuacions.

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:
20000

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 C4-023, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-023-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció
personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament del teixit comercial urbà
Dinamització i promoció del teixit comercial en l'àmbit comarcal

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Estudis de comerç, mercats i fires locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

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

Codi recurs:
20108

Suport a la realització d'estudis que tinguin per objectiu l'anàlisi del teixit comercial urbà, el mercat
municipal i la creació, avaluació o modernització d'una fira local o un mercat de venda no sedentària, i que
recullin especialment aspectes definidors de la política comercial del municipi, així com les propostes de
millora necessàries per afavorir les sinergies entre els diferents elements que la integren.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació del projecte d'actuació a les necessitas del territori 40

Grau d'adequació del projecte a les necessitas del territori.

Grau de justificació de la necessitat detectada 30

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

30

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40

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:

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Es subvencionarà el 90% per a ens de fins a 5.000 habitants, el 75% per a ens de 5.001 a 10.000
habitants i el 50% per a ens de més de 10.000 habitants. 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 o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 90% 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
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Estudis de comerç, mercats i fires locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de fires locals per a municipis de més de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires
Locals
Tel.:934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

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

Codi recurs:
20141

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, 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 claretat
expositiva

30

Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de
desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés
d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents
agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis
complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats
presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que
passarà el projecte i la seva calendarització.

Grau d'innovació 20

Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un  plus de valor
afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva
metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de
Serveis de Comerç.

Grau de transferabilitat a d'altres ens 20

Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden
afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de
coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació               20

Es valoren especialment aquells projectes que desenvolupen propostes continuades en el
temps i que han adaptat i modelat aquesta continuïtat incorporant nous elements, de tal
manera que els projectes no es converteixin en simplement repeticions any rere any.

Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació
                                                                     

10

Es valoren especialment aquells projectes que incorporen indicadors per avaluar la pròpia
activitat i el seu impacte en el territori i en el teixit comercial urbà.

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 C1-072, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-072-20.pdf
Pla d'actuacions anual previst.

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

Altres condicions:
- És necessari presentar una sol·licitud per a cada actuació sol·licitada.
- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de fires locals per a municipis de més de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Gerència de Serveis de Comerç, als efectes merament informatius de millorar els serveis oferts.
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: 50%
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 o igual a 2.000 euros.

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

Capítol 2. A excepció de: No es consideraran elegibles les despeses de la compra i lloguer de parament,
dinars, dietes, trenets i activitats lúdiques no relacionades amb la temàtica de la fira.

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:
15000

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 C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-024-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies
hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 8.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 8 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de fires locals per a municipis de més de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de mercats de venda no sedentària per a municipis de més
de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires
Locals
Tel.:934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

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

Codi recurs:
20145

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, 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

30

Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de
desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés
d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents
agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis
complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats
presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que
passarà el projecte i la seva calendarització.

Grau d'innovació 20

Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un  plus de valor
afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva
metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de
Serveis de Comerç.

Grau de transferabilitat a d'altres ens 20

Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden
afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de
coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació               20

Es valoren especialment aquells projectes que desenvolupen propostes continuades en el
temps i que han adaptat i modelat aquesta continuïtat incorporant nous elements, de tal
manera que els projectes no es converteixin en simplement repeticions any rere any.

Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació
                                                                     

10

Es valoren especialment aquells projectes que incorporen indicadors per avaluar la pròpia
activitat i el seu impacte en el territori i en el teixit comercial urbà.

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 C1-073, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-073-20.pdf

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

Altres condicions:
- És necessari omplir una sol·licitud per a cada actuació sol·licitada.
- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la
Gerència de Serveis de Comerç, als efectes merament informatius de millorar els serveis oferts.

Pàgina 20 de 46



Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de mercats de venda no sedentària per a municipis de més
de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i
assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

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

Capítol 2.

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:
15000

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 C4-025, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-025-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies
hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 8.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 8 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de mercats de venda no sedentària per a municipis de més
de 20.000 habitants

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de mercats municipals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires
Locals
Tel.:934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

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

Codi recurs:
20146

Suport a la realització d'actuacions que tinguin per objectiu la millora, promoció i consolidació de mercats
municipals, incloent-hi àmbits com ara la implantació de models de gestió, l'execució de serveis  i el
disseny, execució i difusió de campanyes de promoció i dinamització.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

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

30

Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de
desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés
d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents
agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats
presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que
passarà el projecte i la seva calendarització.
També es valoren les propostes de serveis complementaris.

Grau d'innovació 20

Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un  plus de valor
afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva
metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de
Serveis de Comerç.
També es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden
afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de
coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Grau de transferabilitat a d'altres ens 20

Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden
afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de
coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació               20

Es valoren especialment aquells projectes que desenvolupen propostes continuades en el
temps i que han adaptat i modelat aquesta continuïtat incorporant nous elements, de tal
manera que els projectes no es converteixin en simplement repeticions any rere any.

Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació           10

Es valoren especialment aquells projectes que incorporen indicadors per avaluar la pròpia
activitat i el seu impacte en el territori i en el teixit comercial urbà.

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 C1-074, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-074-20.pdf

Altres condicions:
- És necessari omplir una sol·licitud per a cada actuació sol·licitada.
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de mercats municipals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la
Gerència de Serveis de Comerç, als efectes merament informatius de millorar els serveis oferts.

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: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a
2.000 euros.

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

Capítol 2.

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:
15000

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 C4-026, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-026-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies
hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 8.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 8 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: 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; Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires;
Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de
juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de mercats municipals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà i en un mercat
municipal

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

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

Codi recurs:
20150

Foment de la professionalització de la gestió dels centres comercials urbans, dels mercats municipals i de
la concertació público-privada mitjançant el suport econòmic a la contractació, per part de l'associació de
comerciants o de paradistes, del personal encarregat de la gestió de les accions que es desenvolupin en el
marc d'un programa de dinamització comercial.

Destinataris:
Ajuntaments, 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

30

Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de
desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés
d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents
agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis
complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats
presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que
passarà el projecte i la seva calendarització.

Grau d'innovació 20

Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un  plus de valor
afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva
metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de
Serveis de Comerç.

Grau de transferibilitat a d'altres ens 20

Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden
afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de
coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 20

Es valoren especialment aquells projectes que desenvolupen propostes continuades en el
temps i que han adaptat i modelat aquesta continuïtat incorporant nous elements, de tal
manera que els projectes no es converteixin en simplement repeticions any rere any.

Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 10

Es valoren especialment aquells projectes que incorporen indicadors per avaluar la pròpia
activitat i el seu impacte en el territori i en el teixit comercial urbà.

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 C1-075, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-075-20.pdf

Altres condicions:
- És necessari presentar una sol·licitud per a cada actuació sol·licitada.
- És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la
Gerència de Serveis de Comerç, als efectes merament informatius de millorar els serveis oferts.
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà i en un mercat
municipal

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i
assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

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

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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-027-20.pdf
Conveni de col·laboració entre l'ens sol·licitant i l'associació de comerciants o de paradistes del mercat
municipal que formalitzi la col·laboració público-privada objecte d'aquest suport.

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies
hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 8.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 8 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà i en un mercat
municipal

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Gestió i consolidació de grups de treball i de debat en l'àmbit del
comerç

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic

Gestió relacional

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

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

Codi recurs:
20154

Impuls, creació i coordinació de grups de treball amb els governs locals per afavorir el debat, la reflexió i la
solució de problemes o necessitats en l'àmbit del comerç tot fomentant la transversalitat i la cooperació
público-privada.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de transversalitat 40

Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 20

Grau d'innovació i de transferibilitat a altres ens 20

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

20

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40

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
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-076, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-076-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 90% 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Gestió i consolidació de grups de treball i de debat en l'àmbit del
comerç

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Promoció comercial en cooperació entre diversos ens locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

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

Codi recurs:
20233

Es dona suport a la definició, el disseny i l'execució d'accions de promoció i dinamització que es duguin a
terme de manera conjunta entre dos o més ens locals que no tinguin relació jeràrquica administrativa entre
ells.

Es persegueix fomentar la cooperació i l'ús eficient dels recursos, tot incentivant les economies d'escala i la
concepció del comerç de proximitat en totes les seves vessants (comerç urbà, fires locals, mercats de
venda no sedentària i mercats municipals) amb projecció més enllà dels propis termes municipals.

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

30

Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de
desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés
d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents
agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis
complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats
presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que
passarà el projecte i la seva calendarització.

Grau d'innovació 20

Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un  plus de valor
afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva
metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de
Serveis de Comerç.

Grau de tranferibilitat a d'altres ens 20

Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden
afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de
coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 20

Es valoren especialment aquells projectes que desenvolupen propostes continuades en el
temps i que han adaptat i modelat aquesta continuïtat incorporant nous elements, de tal
manera que els projectes no es converteixin en simplement repeticions any rere any.

Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 10

Es valoren especialment aquells projectes que incorporen indicadors per avaluar la pròpia
activitat i el seu impacte en el territori i en el teixit comercial urbà.

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 C1-077, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-077-20.pdf
Carta d'adhesió per a cada ens:
https://www.diba.cat/documents/205293/293323127/Carta_adhesio_execonj_2020.doc
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Promoció comercial en cooperació entre diversos ens locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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

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

Capítol 1. A excepció de: La dotació econòmica de l'ajut rebut destinada a despeses de personal no pot
ser superior al 40% del total justificat.
Capítol 2. A excepció de: No es consideraran elegibles les despeses de desplaçament, tiquets
d'aparcament, premis i obsequis, despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet
servir en les actuacions.

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:
25000

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 C4-028, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-028-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies
hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 8.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 8 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Promoció comercial en cooperació entre diversos ens locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants
i de paradistes dels mercats

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 30/09/2020

Codi recurs:
20260

Acompanyament, assessorament i suport específic als ens locals en la creació, l'impuls i la consolidació de
les associacions i les entitats que representen el teixit comercial del municipi en el seu conjunt, d'una zona
comercial delimitada i/o del mercat municipal amb l'objectiu d'impulsar i consolidar la concertació publico-
privada.

Inclou:
- Assessorament tècnic a l'ens local i a l'associació o entitat
- Accions d'acompanyament específic.

Destinataris:
Ajuntaments, 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

Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 40

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40

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:

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf

Compromisos de qualitat:

Fer un mínim de 2 visites al 100% dels ens locals per a acompanyar el procés de redacció i
revisió del recurs.
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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
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Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants
i de paradistes dels mercats

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Consum
Servei de mediació en consum

Comerç i consum

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Suport a les
Polítiques de Consum
Tel.:934 022 130
s.suportpolc@diba.cat

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

Codi recurs:
20261

Foment de la resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum mitjançant el procediment de
mediació dels ens locals de la demarcació de Barcelona que disposin de servei públic de consum.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants eventuals usuaris del servei 40

- Ens locals amb població fins a 50.000 habitants [5 punts].
- Ens locals amb població entre 50.001 i 100.000 habitants [20 punts].
- Ens locals amb població entre 100.001 i 150.000 habitants [30 punts].
- Ens locals amb població de més de 150.000 habitants [40 punts].

Realització de mediació segons el directori de serveis públics de consum de l'Agència
Catalana del Consum

35

- Es puntuarà als ajuntaments que realitzen funcions de mediació segons el Directori de
Serveis Públics de Consum (SPC) de Catalunya (http://consum.gencat.cat/ca/inici/) amb
[35 punts].

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

25

Es valorarà la participació en l'Assemblea i comissions de la Xarxa Local de Consum, en
els Cercles de comparació intermuncipal OMIC i en les accions formatives organitzades
per la Diputació, així com les col·laboracions escrites al butlletí "L'Aparador".

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.
Altres condicions:

Els ajuntaments que sol·licitin el recurs han de complir els següents requisits:
- Adhesió a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.
- Inscripció al directori de serveis públics de consum de Catalunya, on hi consti la mediació com una de
les seves funcions.

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 1.
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:
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Consum
Servei de mediació en consum

Comerç i consum

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

- 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 C4-018, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-018-20.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
 • Altra normativa vinculada: Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les
relacions de consum; Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Reial Decret
legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la defensa
dels consumidors i usuaris; Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció de
consumidors i usuaris

Objectius de desenvolupament sostenible

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Servei de préstec de carpes

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires
Locals
Tel.:934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 30/09/2020

Codi recurs:
20262

Préstec de carpes de 3 x 3 metres, incloent-hi el servei de transport, muntatge, desmuntatge i
manteniment, per donar resposta a les necessitats dels ens locals i contribuir així a donar suport a
l'organització de fires locals que generin activitat econòmica al territori.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de singularitat de la fira local 45

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 20

Elements innovadors a la fira 15

Grau d'impacte econòmic de la fira al municipi 10

Planificació i bon ús de les carpes 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40

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 C1-078, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-078-20.pdf

Altres condicions:
- És necessari fer una sol·licitud per a cada servei de préstec sol·licitat.
- El termini màxim de cessió de les carpes és el 31/12/2020.

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 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Servei de préstec de carpes

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Aliança pels objectius

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Consum
Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)

Comerç i consum

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

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
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Suport a les
Polítiques de Consum
Tel.:934 022 130
s.suportpolc@diba.cat

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

Codi recurs:
20267

L'objectiu del recurs és fomentar l'atenció prestada pels ens locals a la ciutadania en matèria de consum,
tot donant suport a la creació i al funcionament dels serveis públics de consum dels ens locals de la
demarcació de Barcelona amb conveni d'adhesió a la Xarxa Local de Consum.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants eventuals usuaris del servei 40

- Ens locals amb població fins a 50.000 habitants [5 punts].
- Ens locals amb població entre 50.001 i 100.000 habitants [20 punts].
- Ens locals amb població entre 100.001 i 150.000 habitants [30 punts].
- Ens locals amb població de més de 150.000 habitants [40 punts].

Pel que fa als municipis, entenem com a població eventualment usuària la població total
censada. Pel que fa als consells comarcals, entenem com a població eventualment
usuària la població total de la comarca, disminuïda en el nombre d'habitants dels municipis
sol·licitants que tinguin un Servei Públic de Consum en funcionament.

Servei públic de consum existent o de nova creació 35

- Servei públic amb creació anterior a 2017 [20 punts].
- Servei públic creat els anys 2017, 2018 o 2019 [35 punts].

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

25

Es valorarà la participació en l'Assemblea i comissions de la Xarxa Local de Consum, en
els Cercles de comparació intermuncipal OMIC i en les accions formatives organitzades
per la Diputació, així com les col·laboracions escrites al butlletí "L'Aparador".

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.
Altres condicions:

- Els ens locals que sol·licitin el recurs han d'estar adherits a la Xarxa Local de Consum de la Diputació
de Barcelona.
- En cas d'execució conjunta, cal que amb la sol·licitud s'acrediti la conformitat dels altres ens
destinataris.
- Inscripció al directori de serveis públics de consum de Catalunya.

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 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
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Consum
Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)

Comerç i consum

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 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

Dades tècniques C4-019, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-019-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
En cas d'execució conjunta, cal que amb la justificació s'hi adjunti document que acrediti la col·laboració
interadministrativa.

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
 • Altra normativa vinculada: Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Reial
Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la
defensa dels consumidors i usuaris; Decret 198/2016, de 23 de febrer, sobre la inspecció de consum
i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i alstres actuacions
inspectores

Objectius de desenvolupament sostenible

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Suport a la digitalització dels mercats municipals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires
Locals
Tel.:934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat

Codi recurs:
20375

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Aquest recurs neix per reforçar el paper dels mercats municipals com a proveïdors de producte fresc de
proximitat a la població i d'incrementar la seva oferta i presència digital, la necessitat de la qual s'ha fet
especialment patent a partir de la crisi sanitària de la COVID-19.

Els objectius d'aquest nou recurs es concreten en:
- Ampliar els canals de comercialització dels mercats municipals mitjançant la incorporació de plataformes
de venda en línia.
- Facilitar a la població consumidora l'accés digital als productes saludables i de proximitat
- Digitalitzar mercats i evitar la bretxa tecnològica dins el sector distribució.
- Dotar als mercats de sistemes tecnològics de control de l'aforament, així com de control de les mesures
sanitàries de l'equipament.
- Crear un sistema d'indicadors de dades comú per a tota la província de Barcelona.
- Garantir l'equilibri territorial.

S'inclou:
- Suport, preferentment, a la implementació de plataformes digitals per a la venda en línia i el servei a
domicili
- Suport de sistemes tecnològics de control de l'aforament
- Suport de sistemes de control de mesures sanitàries de l'equipament

Totes aquestes actuacions que s'executin durant l'any 2020.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants

Condicions de concertació

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2. A excepció de: Locomoció, dietes, premis i obsequis.
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 30/04/2021

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
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Desenvolupament de mercats i fires locals
Suport a la digitalització dels mercats municipals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Dades tècniques C4-050, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-050-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Per a la justificació caldrà presentar el formulari associat amb l'informe d'indicadors preestablerts per la
Diputació de Barcelona.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats 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

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Consum
Tramitació de reclamacions en l'àmbit del consum

Comerç i consum

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Consum 2020

Convocatòria
Oferta Consum 2020

Canal
Sol·licitud general

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Suport a les
Polítiques de Consum
Tel.:934 022 130
s.suportpolc@diba.cat

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

Codi recurs:
20324

Servei que permet a la ciutadania gestionar i tramitar les consultes i reclamacions en matèria de consum a
través dels ens locals adherits a la Xarxa Local de Consum.

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

Requisits de concessió:
 • Adhesió a la Xarxa Local de Consum
 • No disposar d'un Servei públic de consum en funcionament

Normativa aplicable:
 • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals
 • Altra normativa vinculada: Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Consum
Visites periòdiques de la unitat mòbil d'informació al consumidor

Comerç i consum

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Consum 2020

Convocatòria
Oferta Consum 2020

Canal
Sol·licitud general

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei de Suport a les
Polítiques de Consum
Tel.:934 022 130
s.suportpolc@diba.cat

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

Codi recurs:
20325

Atenció i assessorament presencial i personalitzat als ciutadans dels ens locals adherits a la Xarxa Local
de Consum, en l'àmbit de la defensa dels seus drets com a consumidors, mitjançant les visites que les
unitats mòbils d'informació al consumidor fan als municipis.

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

Requisits de concessió:
 • Adhesió a la Xarxa Local de Consum
 • No disposar d'un Servei públic de consum en funcionament

Normativa aplicable:
 • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals
 • Altra normativa vinculada: Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Consum i producció responsables

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