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Administració local



Suport al finançament
Caixa de Crèdit

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Caixa de Crèdit 2020

Convocatòria
Caixa de Crèdit 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei Programació

Tel.:934 722 237
s.programacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20314

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local de la Diputació de Barcelona que té per objecte
l'atorgament de crèdits als ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats de la
província per al finançament de:
- Noves inversions
- Déficit de finançament en inversions executades
- Operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

S'exclouen el refinançament de deute anterior i les operacions de tresoreria.

Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • https://www.diba.cat/web/suportfin/cc_default

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

https://www.diba.cat/web/suportfin/cc_default

Condicions d'execució i justificació
Termini d'execució i justificació:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació: https://www.diba.cat/web/suportfin/cc_normes#article9

Altres condicions d'execució i justificació:
Els expedients que es tramitin a partir de l'1 d'octubre no s'assegura que es concedeixin dins de l'any en
curs.

Normativa aplicable:
 • https://www.diba.cat/web/suportfin/cc_normes
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Millora de la gestió pública
Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI)

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Xarxes i espais de millora 2020

Convocatòria
Xarxes i espais de millora
2020

Canal
Correu electrònic

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

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

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

Tel.:934 722 237
s.programacio@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 14/02/2020

Codi recurs:
20287

Els Cercles de Comparació Intermunicipals es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual,
en l'àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per a assolir els objectius següents:
- Mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats
- Formar un grup de treball per intercanviar experiències
- Impulsar la millora dels serveis.

Els serveis municipals analitzats a través dels Cercles de Comparació Intermunicipal són: Abastament
d'aigua; Biblioteques; Cementiris municipals; Enllumenat públic; Escoles bressol; Escoles de música;
Esports; Espais escènics; Fires locals; Gestió i tractament de residus; Mercats municipals; Museus locals;
Neteja viària; Oficines Municipals d'Informació al Consumidor; Policia local; Seguretat alimentària; Serveis
de mediació ciutadana; Serveis culturals; Serveis locals d'ocupació; Serveis socials; Verd urbà.

Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
 • https://www.diba.cat/menugovernlocal/cci

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

En funció dels requisits, disponibilitat de recursos i temporització de treball de cada centre gestor
responsable del Cercle de Comparació que gestiona.

Normativa aplicable:
 • https://www.diba.cat/menugovernlocal/cci
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Millora de la gestió pública
Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI)

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Xarxes i espais de millora 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Treball digne i creixement econòmic

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Cost efectiu

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Convocatòria
Suport a la gestió
econòmica 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

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

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20326

El suport per a l'obtenció del cost efectiu consisteix en l'assessorament i assistència en el tractament de les
despeses associades al servei públic i en l'ús dels programaris, d'acord amb la normativa vigent.
Es facilita a l'ens local accés,  mitjançant via telemàtica, als programaris específics per aquesta tasca
instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona.
És competència de l'ens local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir la informació al
dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l'assessorament i assistència en aquest àmbit, en la forma
d'utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades al mateix.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.

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

Requisits de concessió:
 • Obert a qualsevol entitat local que ho sol·liciti

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

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

Normativa aplicable:
 • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
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: Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, pe la que s'esatbleixen els
criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals; Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis (municipis de fins a 20.000 habitants).

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Cost efectiu

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Elaboració d'inventaris de béns

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Consultoria econòmica exercici 2020

Convocatòria
Consultoria econòmica
exercici 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20317

És un estudi d'aflorament dels béns i drets, de qualsevol naturalesa, que constitueixen el patrimoni de
l'entitat, elaborat segons els criteris de gestió que regulen el servei descrit a la part de Suport a la gestió
econòmica, i buscant deixar a l'entitat en condicions d'iniciar l'ús d'aquest servei.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

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

- Aquesta actuació requereix d'una col·laboració per part de l'entitat sol·licitant per poder ser
desenvolupada. Un cop aprovada, i havent transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible la
seva realització, la Diputació de Barcelona anul·larà l'actuació si es considera que el nivell de
col·laboració de l'entitat sol·licitant no és l'adequat.

Normativa aplicable:
 • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
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 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Informes econòmics i financers

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Consultoria econòmica exercici 2020

Convocatòria
Consultoria econòmica
exercici 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20318

Es tracta d'una actuació, amb tècniques d'auditoria, sobre el darrer exercici liquidat, orientada a conèixer la
situació econòmica i financera real de l'ens local, més enllà del que figura en els estats comptables
aprovats.
Per poder acceptar la petició, caldrà adjuntar l'informe de la intervenció de la liquidació de l'exercici a
tractar. En cas que d'aquest informe no es dedueixi la necessitat de l'actuació, caldrà un informe addicional
del titular de la intervenció de l'entitat sol·licitant motivant la petició.
L'estudi està orientat, més que a buscar responsabilitats pels fets analitzats, a facilitar la implantació de les
mesures de millora tant en l'aspecte econòmic i financer com en l'aspecte de control i tramitació de la
gestió econòmica.
En qualsevol cas, l'abast de l'actuació sempre es limita al darrer exercici liquidat i no inclou els ens
dependents.

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

Requisits de concessió:
 • Només un estudi per legislatura
 • Cal haver liquidat l'exercici 2018 per efectuar l'actuació

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

A la petició caldrà adjuntar l'informe de l'interventor que acompanya la aprovació de liquidació de
l'exercici base de la convocatòria. Cas de no deduir-se d'aquest informe la necessitat de l'actuació,
caldrà acompanyar-lo, a més, d'un escrit signat pel titular de la intervenció motivant la necessitat de
l'actuació sol·licitada.

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

- Quan per raons tècniques no sigui possible iniciar l'actuació dins de la vigència de la convocatòria,
podrà ser ajornada a la convocatòria següent.
- Quan una petició no s'hagi pogut atendre durant dos exercicis consecutius per no disposar-se del
tancament a 30 de setembre, la petició restarà anul·lada d'ofici.
- Aquesta actuació requereix d'una col·laboració per part de l'entitat sol·licitant per poder ser
desenvolupada. Un cop aprovada, i havent transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible la
seva realització, la Diputació de Barcelona anul·larà l'actuació si es considera que el nivell de
col·laboració de l'entitat sol·licitant no és l'adequat.

Normativa aplicable:
 • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
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: Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Informes econòmics i financers

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Consultoria econòmica exercici 2020

El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis (municipis de fins a 20.000 habitants).

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Suport al finançament
Operacions de tresoreria per a consells comarcals

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Operacions de tresoreria per a consells comarcals 2020

Convocatòria
Operacions de tresoreria per
a consells comarcals 2020

Canal
Sol·licitud general

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei Programació

Tel.:934 722 237
s.programacio@diba.cat

Període de sol·licitud:
01/04/2020 - 30/04/2020

Codi recurs:
20315

Donar suport econòmic als consells comarcals de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona per cobrir
la insuficiència de recursos líquids disponibles i poder fer front a les seves despeses.

Si l'import total de les sol·licituds no exhaureixen l'import consignat, la distribució es realitzarà en funció de
les quantitats sol·licitades. En cas que l'import sol·licitat superi l'import consignat, el repartiment es
realitzarà d'acord amb els criteris de valoració.

Més informació: https://www.diba.cat/web/suportfin/operacions-de-tresoreria-per-a-consells-comarcals-
2020

Destinataris:
Consells comarcals

Criteris de la valoració: Puntuació:

https://bop.diba.cat/temp/02_022020003173.pdf 100

Condicions d'execució i justificació
Termini d'execució i justificació:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Altres condicions d'execució i justificació:

- Crèdit a retornar semestralment en un any.
- El període d'execució de l'01/01 a 31/12/2020 és una previsió que es concretarà en el moment
d'aprovació de la convocatòria.

Normativa aplicable:
 • https://bop.diba.cat/temp/02_022020003173.pdf
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Plans de viabilitat econòmica

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Consultoria econòmica exercici 2020

Convocatòria
Consultoria econòmica
exercici 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20319

És un estudi de planificació plurianual ajustat a la normativa vigent, consintent en la proposta de mesures
per assegurar els equilibris financers necessaris i el compliment dels controls legals, per assegurar la
viabilitat econòmica a mig i llarg termini. Per poder acceptar la petició, caldrà adjuntar l'informe de la
intervenció de la liquidació de l'exercici a tractar. En cas que d'aquest informe no es dedueixi la necessitat
de l'actuació, caldrà un informe addicional del titular de la intervenció de l'entitat sol·licitant motivant la
petició.

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

Requisits de concessió:
 • Haver liquidat l'exercici base de l'actuació

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

A la petició caldrà adjuntar l'informe de l'interventor que acompanya la aprovació de liquidació de
l'exercici base de la convocatòria. Cas de no deduir-se d'aquest informe la necessitat de l'actuació,
caldrà acompanyar-lo, a més, d'un escrit signat pel titular de la intervenció motivant la necessitat de
l'actuació sol·licitada.

Normativa aplicable:
 • Conveni ASGEL
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: Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refòs de la llei reguladora de les Hisendes Locals. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'anril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Suport al finançament
Programa de Crèdit Local

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Programa de Crèdit Local 2020

Convocatòria
Programa de Crèdit Local
2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei Programació

Tel.:934 722 237
s.programacio@diba.cat

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

Codi recurs:
20313

El Programa de Crèdit Local (PCL) té per objectiu reduir els costos financers dels préstecs dels municipis
destinats a noves inversions, a través de la negociació conjunta dels préstecs sol·licitats pels diversos
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la província davant una entitat de crèdit, amb la qual
cosa s'obté una línia de préstecs per a inversions a un tipus d'interès preferencial. La Diputació de
Barcelona subvenciona una part dels interessos del préstec. La subvenció es lliura d'una sola vegada, un
mes després de la signatura, i es destina exclusivament a l'amortització anticipada d'aquest.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • https://www.diba.cat/web/suportfin/pc_default

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

https://www.diba.cat/web/suportfin/pc_default

Condicions d'execució i justificació
Termini d'execució i justificació:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació: https://www.diba.cat/web/suportfin/pc_normes#article15

Altres condicions d'execució i justificació:
Els expedients que es tramitin a partir de l'1 d'octubre no s'assegura que es concedeixin dins de l'any en
curs.

Normativa aplicable:
 • Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona (BOPB
27/12/2011).
https://www.diba.cat/web/suportfin/pc_normes
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Recepció de factures per via electrònica

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Convocatòria
Suport a la gestió
econòmica 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

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

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20327

El suport per a la recepció de factures per via electrònica permet la tramesa i facilita la gestió de factures
en format electrònic provinents de qualsevol dels proveïdors de l'ens. Aquest servei està limitat a les
entitats que utilitzen el suport comptable dins l'opció de connexió en xarxa, i es regirà per les condicions de
la prestació establertes en el conveni signat entre el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC) i
la Diputació de Barcelona, vigent en cada moment.
Per sol·licitar aquest suport cal trametre una petició, per part de l'Interventor, per mitjà de la Plataforma
Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona. Posteriorment, l'entitat haurà de prendre l'acord
administratiu corresponent, d'acord amb el model tipus de resolució aprovat per la Diputació de Barcelona,
i trametre a la mateixa aquesta resolució conjuntament amb el justificant d'haver enviat, a través de
l'EACAT, el formulari d'adhesió requerit pel consorci AOC, per tal de donar d'alta a l'entitat sol·licitant
d'aquest servei.
Una vegada facilitat per Diputació de Barcelona l'enllaç electrònic corresponent, l'ens local es compromet a
publicar aquest enllaç a la seva seu electrònica, cap a la bústia de lliurament de factures del servei
e.FACT, que garanteixi que qualsevol empresa proveïdora pugui enviar a l'organisme receptor factures en
format electrònic.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

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

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

Normativa aplicable:
 • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
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 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic.
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis (municipis de fins a 20.000 habitants).
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Recepció de factures per via electrònica

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Suport a la gestió financera

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Convocatòria
Suport a la gestió
econòmica 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

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

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20328

El suport a la gestió financera consisteix en l'assessorament i assistència en la contractació i gestió dels
passius financers. Es facilita a l'ens local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l'ens local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir la informació al
dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l'assessorament i assistència en aquest àmbit, en la forma
d'utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades al mateix.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

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

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

Normativa aplicable:
 • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
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: Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis (municipis de fins a 20.000 habitants).

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Suport al control intern i als procediments de despesa

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Convocatòria
Suport a la gestió
econòmica 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

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

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20329

El suport es concreta en eines informàtiques de consulta, manuals operatius i documents tipus que
busquen la millora del Control intern amb l'objectiu bàsic d'ajustar l'actuació de l'entitat al marc legal vigent.
De forma complementaria, es recomanen els formats més adequats dels procediments de despesa per
ajustar-se a l'objectiu buscat.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Haver signat el conveni ASGEL

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

- Aquesta actuació requereix d'una col·laboració per part de l'entitat sol·licitant per poder ser
desenvolupada. Un cop aprovada, i havent transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible la
seva realització, la Diputació de Barcelona anul·larà l'actuació si es considera que el nivell de
col·laboració de l'entitat sol·licitant no és l'adequat.
- L'ordre d'acceptació de les peticions rebudes queda regulat en el punt C.3 del protocol del conveni
ASGEL, atenent-se a mida de que es disposa de capacitat.

Normativa aplicable:
 • Reial decret legistatiu 2/201, de 5 de marc. Pel qual es regula el règim juridic del control intern a les
entitats del sector públic local
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de C
 • Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica; Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis (municipis de fins a 20.000 habitants).

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Suport al tractament de l'inventari

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Convocatòria
Suport a la gestió
econòmica 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

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

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20330

Com a complement al programari comptable, es disposa d'un de Gestió patrimonial que permet la gestió i
control dels béns i drets que formen el patrimoni municipal.
El suport a la gestió del tractament de l'inventari consisteix en l'assessorament i assistència en la gestió
dels actius econòmics, la seva correspondència amb l'immobilitzat comptable i la generació del compte
patrimonial.
Es facilita a l'ens local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als servidors de la
Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l'ens local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir la informació al
dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l'assessorament i l'assistència en aquest àmbit, en la forma
d'utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades al mateix.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

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

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

Normativa aplicable:
 • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
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 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis (municipis de fins a 20.000 habitants).
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Suport al tractament de l'inventari

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Suport comptable

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Convocatòria
Suport a la gestió
econòmica 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

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

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20331

El suport a la gestió comptable consisteix en l'assessorament i assistència en matèria econòmica i
comptable, per tal de generar una informació comptable el més acurada possible, dins dels termes
legalment establerts. Es facilita a l'ens local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats
als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l'ens local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir la informació al
dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l'assessorament i assistència en aquest àmbit, en la forma
de fer servir el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades al mateix.
Aquestes actuacions s'ofereixen als ens locals de la província de Barcelona, llevat dels municipis amb
població superior a 30.000 habitants. Quan un ens local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà fer-ho per
via telemàtica a través del Portal de tramitació de la Diputació de Barcelona. Un cop acceptada la
sol·licitud, caldrà aprovar el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
Per als ens locals que reuneixin els requisits per sol·licitar aquests serveis, el fet daprovar el conveni
ASGEL amb la Diputació, implica la petició del suport a la gestió comptable.
Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Obert als ens locals destinataris que ho sol·licitin

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

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

Normativa aplicable:
 • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
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: Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Instrucció del model normal de comptabilitat local,
aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre; Instrucció del model simplificat de
comptabilitat local, aprovada per Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre; Instrucció del model
bàsic de comptabilitat local, aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, modificada per
Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre; resta de normativa complementària.
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Suport comptable

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

municipis (municipis de fins a 20.000 habitants).

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Suport en el Sistema Immediat d'Informació de l'IVA

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Convocatòria
Suport a la gestió
econòmica 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

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

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20332

Assessorament i assistència en el tractament de les despeses i ingressos subjectes a l'IVA i en l'ús dels
programaris, per tal de generar la informació adequada sobre l'IVA suportat i repercutit, d'acord amb la
normativa vigent, la qual determina la informació que s'ha d'enviar a l'Agència Tributària mitjançant el
Subministrament Immediat d'informació (SII), i tenir accés als programaris específics per a aquesta tasca.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

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

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

Normativa aplicable:
 • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
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: Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre per a la modernització, millora
i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit; Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis (municipis de fins a 20.000 habitants).

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Suport en l'obtenció dels costos dels serveis

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Convocatòria
Suport a la gestió
econòmica 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

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

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20333

El suport a l'obtenció del cost dels serveis consisteix en l'assessorament i assistència en el tractament de
les despeses i  ingressos i en l'ús dels programaris, per tal d'obtenir el cost dels serveis prestats, d'acord
amb la normativa vigent que determina la informació a incorporar a la Memòria comptable.
En l'actualitat, es facilita a l'ens local accés als programaris específics per aquesta tasca instal·lats als
servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l'ens local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir la informació al
dia.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

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

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

Normativa aplicable:
 • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
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: Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Instrucció del model normal de comptabilitat local,
aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre; Instrucció del model simplificat de
comptabilitat local, aprovada per Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre; Instrucció del model
bàsic de comptabilitat local, aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, modificada per
Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre; resta de normativa complementària.
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis (municipis de fins a 20.000 habitants).

Objectius de desenvolupament sostenible

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

Pàgina 24 de 27



Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Suport en l'obtenció dels costos dels serveis

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Assistència integral al Govern Local. Administració financera
Suport en matèria de subvencions

Administració local

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int

Suport a la gestió econòmica 2020

Convocatòria
Suport a la gestió
econòmica 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

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

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Administració local

Àmbit de cooperació:
Solvència financera

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència
Econòmico-Financera
Tel.:934 722 262
s.assistenciaef@diba.cat

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

Codi recurs:
20334

Assessorament i assistència en la gestió de les subvencions concedides, per a facilitar-ne la tramitació, el
control i el seguiment, obtenir la informació necessària per a la Base de dades nacional de subvencions
(BDNS) en els formats adients, i tenir accés als programaris específics per a aquesta tasca.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

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

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

Normativa aplicable:
 • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
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 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

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