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Administració local



Formació
Banc d'Accions Formatives (BAF)

Administració local

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

Formació planificada 2020

Convocatòria
Formació planificada 2020

Canal
Correu electrònic

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

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:
Direcció Serveis de
Formació
Tel.:934 049 300
ds.formacio@diba.cat

Període de sol·licitud:
30/10/2019 - 02/12/2019

Codi recurs:
20310

El Banc d'Accions Formatives (BAF) conté tota l'oferta formativa planificada que projecta la Diputació de
Barcelona i s'adreça principalment als empleats públics dels ens locals de la demarcació de Barcelona
adherits al Pla agrupat que impulsa la corporació anualment, majoritàriament ajuntaments (310).
El BAF recull un nombre d'accions formatives que dona resposta a la totalitat de les necessitats formatives
que poden aparèixer en els 108 perfils professionals que la Direcció de Serveis de Formació ha identificat
en els ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
Es configura com a una eina transversal que recull tota la formació, adreçada als ens locals, dels àmbits de
la Diputació de Barcelona. La Direcció de Serveis de Formació planifica i programa anualment la formació
a partir de la demanda i necessitats dels ens locals.

Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Que les accions formatives vagin adreçades als empleats i empleades dels ens locals adherits al Pla
agrupat de la Diputació de Barcelona.
 • Que la inscripció estigui validada pel Responsable Local de Formació corresponent.

Que la inscripció estigui validada pel Responsable Local de Formació corresponent.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

Complimentar l'eina de demanda de necessitats formatives que es tramet anualment

Normativa aplicable:
 • Decret 12261/15 (núm. expedient 2015/8782) i Decret 6323/2018 (núm. Expedient 2018/9166).
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 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel
qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció públic; 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 el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Formació
Banc d'Accions Formatives (BAF)

Administració local

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

Formació planificada 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Treball digne i creixement econòmic

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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https://www.diba.cat/web/ods/educacio-de-qualitat
https://www.diba.cat/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic
https://www.diba.cat/web/ods/pau-justicia-i-institucions-solides


Benestar i ciutadania



Inclusió social i lluita contra la pobresa
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica

Benestar i ciutadania

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
Benestar i ciutadania

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

Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

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

Codi recurs:
20036

Servei d'acompanyament a les llars amb dificultats per fer front al pagament dels subministraments bàsics
d'energia, amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència energètica i reduir-ne els consums i les despeses. Les
llars han d'estar derivades pels serveis socials corresponents.
Aquest recurs s'ofereix conjuntament per part del Servei d'Acció Social, l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat i l'Oficina d'Habitatge.
Actuacions principals:
- Auditories energètiques i diagnòstic social a la llar
- Instal·lació d'elements de baix cost d'eficiència energètica
- Suport als tràmits per sol·licitar canvis tarifaris
- Formació de les persones usuàries en hàbits de consum eficients.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 50

- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb una dedicació al projecte de 30 hores mensuals o
més: [50 punts].
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb dedicació al projecte entre 20 i 29 hores
mensuals: [35 punts].
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb dedicació al projecte entre 5 i 19 hores mensuals:
[15 punts].
- Si no disposa de tècnic/a municipal dedicat total o parcialment al projecte: [0 punts].

Grau de transversalitat 50

- El projecte es desenvoluparà amb la participació de les Àrees de Serveis Socials,
Habitatge i Medi Ambient de l'ens local.
- Si es compleix amb totes 3: [50 punts].
- Si es compleix amb 2 de les àrees: [30 punts].
- Si solament ho desenvolupa 1 àrea: [10 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25

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 C1-016, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-016-20.pdf

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

Altres condicions:
- No haver sol·licitat el recurs a la convocatòria del Catàleg XGL 2019.
- La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de concertació que podeu trobar a
https://www.diba.cat/web/benestar/auditories.
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Inclusió social i lluita contra la pobresa
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica

Benestar i ciutadania

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11
d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Energia neta i assequible

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

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



Difusió artística als municipis
Anem al teatre

Cultura

Àrea de Cultura

Suport a la difusió artística 2020

Convocatòria
Suport a la difusió artística
2020

Canal
Sol·licitud general

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Cultura

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel.:934 022 683
oda@diba.cat

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

Codi recurs:
20289

Programa organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments que ofereix, en
horari escolar, espectacles d'arts escèniques i musicals per als alumnes d'educació infantil, primària i
secundària, batxillerat i cicles formatius. Està adreçat a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages,
el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona.

Aquest recurs s'ofereix en col·laboració amb la Gerència de Serveis d'Educació.

Per poder participar del programa, els ajuntaments han de signar un conveni tipus d'adhesió amb la
Diputació de Barcelona. Els convenis actuals van iniciar la seva vigencia el dia 1 de setembre de 2016 i
finalitzaran el 31 de juliol de 2020, coincidint amb els cursos escolars 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-
20.

Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats

Requisits de concessió:
 • Ajuntaments de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme,
el Moianès i Osona
 • Ajuntaments de municipis que disposin de centre docent
 • Els municipis, amb espai escènic que es faci servir per al programa, han de certificar que compleix la
normativa vigent i disposa de les condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i higiene

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'adhesió al programa "Anem al teatre" a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el
Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona, per als cursos 2016 a 2020.
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Difusió artística als municipis
Anem al teatre

Cultura

Àrea de Cultura

Suport a la difusió artística 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

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



Educació 360, educació a temps complet
Cultura emprenedora a l'escola

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2942
gs.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud:
01/06/2020 - 30/09/2020

Codi recurs:
20064

Es persegueix el foment de la cultura emprenedora en el cicle superior d'educació primària per
desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que capacitin les persones per impulsar projectes
professionals i vitals. Durant el curs, l'alumnat d'una aula crea, gestiona i tanca una cooperativa amb el
suport de l'administració pública, empreses, entitats, professionals i altres recursos del territori.

Es fonamenta en dos pilars bàsics:

-  El projecte educatiu a l'aula: mitjançant una metodologia de treball per projectes i aprenentatge
transversal, l'alumnat desenvolupa competències emprenedores.
- L'estratègia local: els ens locals treballen de manera transversal i coordinada des de les àrees
d'Educació i de Promoció econòmica per acompanyar el procés de creació i desenvolupament de les
cooperatives i vincular el projecte amb l'entorn.

La sol·licitud de participació té una vigència de quatre anys.

Aquest recurs s'ofereix conjuntament entre la Gerència de Serveis d'Educació i el Servei de Teixit
Productiu.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud 40

Experiència prèvia en polítiques d'emprenedoria en l'àmbit educatiu 40

Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant 20

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

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

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

Dades tècniques C1-095, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-095-20.pdf

Altres condicions:
Els municipis amb 4 escoles o més poden presentar sol·licitud directament. Els municipis amb menys de
4 escoles s'han d'adherir a un ens local supramunicipal de referència en el seu territori.

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.
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Educació 360, educació a temps complet
Cultura emprenedora a l'escola

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 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: 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 orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei
12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya;  Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de
l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul
del creixement i de la creació d'ocupació.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Treball digne i creixement econòmic

Indústria, innovació i infraestructures

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Territori i parcs naturals



Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

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
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal.
Inc. For. i Des. Ag
Tel.:934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

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

Codi recurs:
20065

Elaboració dels documents necessaris per a disposar del plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions, amb el contingut descrit a la Llei 5/2003 i al Decret 123/2005, per a la
seva aprovació posterior.
El recurs inclou l'inventari dels elements objecte de delimitació, el plànol a escala 1:50.000 i el plànol a
escala 1:5.000 així com la disponibilitat de la delimitació com a capa integrada en el Sistema d'Informació
Territorial Municipal (SITMUN).

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'antecedents de suport en recursos tècnics de redacció de projectes PPU 50

Es prioritzaran els municipis que no han rebut recursos tècnics de redacció de projectes
de franja perimetral (PPU) de la Diputació de Barcelona.
- Municipis que no han rebut mai aquest recurs [50 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs abans de l'any 2008 [25 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs a partir de l'any 2008 inclòs [0 punts].

Existència d'aprovacions parcials del plànol de delimitació del municipi o plànol de delimitació
aprovat anteriorment a l'any 2014

20

- Municipis amb aprovacions parcials del plànol de delimitació o amb el plànol de
delimitació aprovat anteriorment al 2014 [20 punts].
- La resta de municipis [0 punts].

Risc d'incendi forestal del municipi, d'acord amb el Decret 64/1995, i l'annex 7 del Pla
especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)

15

- Municipis amb alt risc d'incendi segons Decret 64/1995, i l'annex 7 de l'INFOCAT [15
punts].
- La resta de municipis [5 punts].

Superfície forestal del municipi 15

Percentatge de superfície forestal del municipi respecte del total del terme municipal:
- Entre el 100% i fins al 50%  [15 punts].
- Menor del 50% i fins al 25%  [10 punts].
- Menor del 25% [5 punts].

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

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

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

Documents explicatius que l'ajuntament consideri relacionats amb els criteris de valoració de les
sol·licituds.

Altres condicions:
- L'ens local sol·licitant nomenarà un interlocutor que pugui actuar com a responsable tècnic de
l'ajuntament durant l'execució dels treballs objecte del recurs.
- L'ajuntament sol·licitant asumeix el compromís de procedir a l'aprovació del plànol de delimitació en un
termini inferior a dos anys des del seu lliurament.
- L'Ajuntament sol·licitant ha d'estar adherit a la Xarxa Local SITMUN. Cas que no ho estigui cal adjuntar
el document d'adhesió degudament signat que es troba a:
http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/AdhesioProtocolXLSITMUN.pdf
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Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 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 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals
en els urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals, modificada per la llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic; Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció del incendis
forestals a les urbanitzacions.

Objectius de desenvolupament sostenible

Acció climàtica

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge



Urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb
dèficits

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

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

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

Codi recurs:
20100

Redacció d'estudis, treballs i instruments urbanístics, per contribuir a la seva adequació, regularització o
millora, d'acord amb el marc normatiu d'aplicació.
Els diferents estudis, treballs o instruments podran consistir en:
-  Diagnosis i estratègies d'actuació urbanística, DIES (d'una o diverses urbanitzacions),
documents destinats a la identificació i anàlisi de les problemàtiques de la urbanització i formulació de les
estratègies d'actuació (amb la valoració d'alternatives) relatives a la seva regularització urbanística, sobre
qüestions de planejament, gestió, protecció de la legalitat, etc.
- Redacció d'instruments de planejament urbanístic (planejament derivat, modificació de planejament
general), en les condicions específiques ressenyades en aquest recurs (vegeu "Altres condicions de
sol·licitud")
- Redacció de projectes de reparcel·lació,amb les condicions específiques ressenyades en aquest recurs
(vegeu "Altres condicions de sol·licitud")
- Altre suport tècnic en matèria urbanística, com ara la redacció d'estudis, informes tècnics i jurídics, i altres
treballs tècnics de caràcter sectorial.
Aquest recurs forma part del programa "Urbanitzacions amb dèficits urbanístics", desenvolupat en
coordinació amb el Servei d'Equipaments i Espai Públic (SEEP).

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud 30

Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents
paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- Preferentment, la importància o gravetat de la temàtica objecte de l'actuació.
- Complementàriament, la urgència o prioritat per a la seva materialització (cas que l'ens
local hagi presentat més d'una sol.licitud dins el mateix recurs, s'até a l'ordre de prioritat
establert pel propi ens).

Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud 30

Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents
paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- La claredat i coherència tècnica en la definició de l'actuació.
- El grau de viabilitat de que l'actuació es pugui portar a terme en les condicions previstes.
- La corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació.
- L'eficiència de l'actuació (proporcionalitat  entre els recursos a invertir i el resultat
assolible), cas de portar-se a terme.

Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc 20

Es valoren diferenciadament, segons la informació facilitada per l'ens local, els següents
paràmetres (ponderats cadacun segons un triple grau: alt, mitjà, nul) que, més enllà de
resoldre la necessitat plantejada, li atorguen elements de qualitat des de l'òptica
corporativa, com ara:
- l'abast supralocal de l'actuació
- el seu contingut innovador
- la seva transferibilitat, més enllà de l'ens local destinatari
- altres variables que comportin atribuits de qualitat o valor afegit

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

- Es valora, en funció del nombre d'habitants de l'ens, major puntuació als municipis amb
menor població (en un escalat en cinc trams).
- En el cas d'ens local de caràcter supralocal, el nombre d'habitants considerat és el de la
suma de la població dels municipis inclosos en l'actuació sol.licitada.

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

Condicions de concertació
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Urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb
dèficits

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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

Dades tècniques C1-148, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-148-20.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com
per exemple:
- localització de l'àmbit  dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès.

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues per ens. En cas de dues sol·licituds, cal que l'ens determini en el formulari l'actuació que prioritza.
No es poden estimar més de dues actuacions de les sol·licitades per l'ens en el conjunt de recursos del
Servei d'Urbanisme.

Altres condicions:
- Planejament urbanístic. Es prioritzarà l'existència prèvia d'un DIES o document equivalent que
acrediti la viabilitat de l'actuació. Caldrà el compromís explícit de concloure la tramitació del pla fins a la
seva executitivitat. Els honoraris professionals estimats per a la redacció d'un planejament urbanístic no
podran superar la quantitat de 60.000 euros (IVA exclòs). Cas que l'actuació no inclogui estudis o
treballs vinculats necessàriament a la figura de planejament a redactar i tramitar, l'ens local haurà de
garantir la disponibilitat dels referits estudis de forma prèvia o simultània al desenvolupament de
l'actuació.
-  Projectes de reparcel·lació. La redacció i tramitació de projectes de reparcel·lació tindrà
caràcter excepcional, havent-se de satisfer les següents condicions:
1.- Compromís explícit de concloure la tramitació del projecte de reparcel·lació fins a la seva inscripció al
registre de la propietat
2.- Cofinançament del 85% a càrrec de l'ens local
3.- Sistema de gestió per cooperació, aprovat de forma prèvia a la formalització de l'actuació
4.- Cas de que l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament al projecte de
reparcel·lació a redactar i tramitar, l'ens local haurà de garantir la disponibilitat dels refertis estudis de
forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació.
- Per actuacions d'abast supralocal, caldrà que l'ens sol.licitant es posi en contacte amb la unitat
prestadora abans de formular la sol.licitud

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Planejament urbanístic. Cofinançament per l'ens local del cost dels honoraris professionals de l'actuació
segons els següents percentatges:
- De 1.001 a 5.000 habitants: 5%
- De 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- De 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- Més de 50.000 habitants: 30%
(resten exempts de cofinançament les actuacions d'abast supralocal, i les actuacions en que l'import a
cofinançar sigui inferior a 2.000 euros)

Projectes de reparcel.lació: Cofinançament per l'ens local del 85% del cost dels honoraris professionals
de l'actuació.

Altres actuacions: sense cofinançament

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
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Urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb
dèficits

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions
amb dèficits; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya,  amb les modificacions posterios; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de
13 de maig, del Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015,
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Projectes d'urbanització en urbanitzacions amb dèficits
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Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai
Públic
Tel.:934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

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

Codi recurs:
20226

L'objecte del recurs és la redacció dels projectes de les obres d'urbanització necessàries per adequar les
infraestructures viàries i de serveis dels creixements residencials de baixa densitat als requeriments
normatius de manera que es pugui culminar la seva regularització.
Pot incloure la realització de:
- Estudis previs de diagnòstic de l'estat de la urbanització i les actuacions necessàries per corregir les
deficiències, amb una valoració econòmica que pot incloure diferents alternatives de nivells i acabats de la
urbanització, amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions i la planificació de les inversions
- Redacció de projectes constructius de les obres d'implantació i/o renovació dels serveis mínims
urbanístics destinats a la licitació i execució de les obres.
Aquest recurs forma part del nou programa "Urbanitzacions amb dèficits urbanístics", desenvolupat en
coordinació amb el Servei d'Urbanisme.

Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 50

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

40

Població 10

Menys de 1.000 habitants: [10 punts]; de 1.001 a 5.000 habitants: [8 punts]; de 5.001 a
20.000 habitants: [5 punts]; de 20.001 a 50.000 habitants: [3 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80

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 C1-142, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-142-20.pdf
En cas de sol·licitud de projecte és obligatori adjuntar estudis previs, inspeccions o memòries valorades
existents, en cas de no disposar de cap d'aquests documents, la sol·licitud haurà de ser per un estudi.
Cal adjuntar també una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra
objecte del projecte.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà
assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Pàgina 22 de 26



Urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Projectes d'urbanització en urbanitzacions amb dèficits

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la
competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10
punts, però mai menys de 7.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora
d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Prestació de serveis d'habitatge
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

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
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

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

Codi recurs:
20263

Suport econòmic als Serveis d'Atenció a la Ciutadania (SAC) associats als punts SIDH implantats
i en funcionament previstos en el marc regulador del Programa SIDH, aprovat per Decret de Presidència i
consultable a http://comunitatxslh.diba.cat/sites/comunitatxslh.diba.cat/files/aprov_programa_sidh.pdf. El
SIDH és un programa transversal del Servei d'Acció Social i l'Oficina d'Habitatge.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

La quantia del suport econòmic es calcula multiplicant l'import pel manteniment d'una estructura de suport
pel coeficient d'actuacions practicades on:
a) L'import per al manteniment d'una estructura de suport s'estableix segons el tram poblacional de l'ens
destinatari on el volum de població es correspon amb la suma de la població de l'ens destinatari, més la
població dels municipis de la seva àrea d'influència (cobertura del SIDH).
B) El coeficient d'actuacions practicades es fixa per a cada ens destinatari en funció de la seva ràtio
d'expedients gestionats per hora setmanal d'atenció del SIDH.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Programa de treball del fons de prestació.
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

Compromisos de qualitat:
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Prestació de serveis d'habitatge
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge;
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya,  amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig,
del Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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