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Salut pública



Salut pública
Activitats d'educació per a la salut

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Salut Pública 2020

Convocatòria
Oferta Salut Pública 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

Període de sol·licitud:
01/10/2019 - 08/11/2019

Codi recurs:
19366

Activitats educatives (tallers i xerrades) dirigides a millorar la salut de les persones a través de la promoció
d'hàbits saludables, que s'engloben en sis àmbits temàtics: Alimentació saludable, sexualitat sana,
benestar emocional, prevenció addiccions, cura del cos i autoprotecció. El detall de cadascuna de les
activitats es troba al Catàleg d'activitats d'educació per a la salut 2020.
https://www.diba.cat/documents/713456/260345984/CatalegActivitatsEducacioSalut_2020.pdf

Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
 • Designar un referent per interlocutar entre l'entitat prestadora i el destinatari final

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

Formulari associat, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/268634487/Activitats_educacio_salut-2020.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ajuntament

Altres condicions:
Els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants només podran sol·licitar activitats
d'autoprotecció.

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

Les activitats sol·licitades es realitzaran durant l'any 2020. Les activitats seran gratuïtes per als
ajuntaments, però en el cas que una activitat no es pugui desenvolupar (manca inscrits o anul·lació
anticipada per a qualsevol motiu), l'ajuntament haurà de comunicar aquest fet tant a l'entitat
encarregada de fer l'activitat com al Servei de Salut Pública, amb 7 dies d'antelació de la data en què
estava programada. En cas contrari serà l'ajuntament qui haurà d'assumir el cost de l'activitat.

Normativa aplicable:
 • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals. 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 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Activitats d'educació per a la salut

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Salut Pública 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Activitats d'educació per a la salut

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Salut Pública 2021

Convocatòria
Oferta Salut Pública 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

Període de sol·licitud:
01/10/2020 - 06/11/2020

Codi recurs:
20399

Activitats educatives (tallers i xerrades) dirigides a millorar la salut de les persones a través de la promoció
d'hàbits saludables, que s'engloben en cinc àmbits temàtics:

Alimentació saludable, sexualitat sana, benestar emocional, prevenció addiccions, cura del cos i
autoprotecció.

El detall de cadascuna de les activitats es troba al Catàleg d'activitats d'educació per a la salut 2021.

https://www.diba.cat/documents/713456/336521787/CatalegActivitatsEducacioSalut_2021.pdf

Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
 • Designar un referent per interlocutar entre l'entitat prestadora i el destinatari final

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

Formulari associat, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/Activitats_educacio_salut-2021.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ajuntament

Altres condicions:
Els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants només podran sol·licitar activitats
d'autoprotecció.

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

Les activitats sol·licitades es realitzaran durant l'any 2021. Les activitats seran gratuïtes per als
ajuntaments, però en el cas que una activitat no es pugui desenvolupar (manca inscrits o anul·lació
anticipada per a qualsevol motiu), l'ajuntament haurà de comunicar aquest fet tant a l'entitat
encarregada de fer l'activitat com al Servei de Salut Pública, amb 7 dies d'antelació de la data en què
estava programada. En cas contrari serà l'Ajuntament qui haurà d'assumir el cost de l'activitat.

Normativa aplicable:
 • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals. 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 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Activitats d'educació per a la salut

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Salut Pública 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Animals de companyia
Animals de companyia (gossos i gats)

Salut pública

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
Salut pública

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Salut
Pública i Consum
Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20024

L'objectiu del recurs és ajudar els ens locals a complir les competències assignades per la normativa de
protecció dels animals. Les actuacions objecte de suport són:
- Realització de campanyes: cens, identificació, esterilització i adopció
- Establiment i manteniment de colònies de gats en l'àmbit urbà: actuacions clíniques i alimentació
- Per a titulars de centres d'atenció d'animals: despeses clíniques, microxips, pinso i campanyes
d'identificació, d'adopció i d'esterilització i altres despeses derivades del manteniment del centre
- Atenció als animals abandonats a la via pública.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades
tècniques associat a la sol·licitud

60

EQUIPAMENTS EXISTENTS AL CENTRE:
- Aula multidisciplinar [10 punts].
- Zona de quarantena [10 punts].
- Zona clínica [10 punts].
- Depuradora [10 punts].

GESTIÓ DE GOSSOS
Gossos recuperats:
- Menys de 30 [2 punts].
- De 31 a 60 [4 punts].
- De 61 a 90 [6 punts].
- De 91 a 120 [8 punts].
- Més de 120 [10 punts].
Gossos adoptats:
- Menys de 60 [2 punts].
- De 61 a 120 [4 punts].
- De 121 a 180 [6 punts].
- De 181 a 240 [8 punts].
- Més de 240 [10 punts].

Nombre de municipis a més del titular del centre al qual es dona cobertura 30

- Per a cadascun dels municipis als quals el centre presta servei [1 punt].

Existència d'un centre d'acollida d'animals de companyia amb recursos propis 10

- Centre bàsic [1 punt].
- Centre amb nivell d'equipament mitjà [4 punts].
- Centre amb nivell d'equipament elevat [10 punts].

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 C1-052, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-052-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals i mancomunitats només
són destinataris si gestionen centre d'animals de companyia.
- Només cal que emplenin el formulari de dades tècniques adjunt a la sol·licitud els ens locals que
gestionen centre d'animals de companyia.
- S'estableix un import màxim de 1.000 euros per als municipis de menys de 20.000 habitants que no
gestionen centre d'animals de companyia.

Condicions d'acceptació
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Animals de companyia
Animals de companyia (gossos i gats)

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

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 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.
Capítol 4.

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

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

Dades tècniques C4-012, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-012-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la
Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya; Decret legislatiu 2/2008 que aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Control d'establiments de tatuatge i pírcing

Salut pública

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
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20059

Realització d'inspeccions higienicosanitàries dels establiments de tatuatge, pírcing o micropigmentació.
Amb posterioritat a la inspecció, el Servei de Salut Pública elaborarà un informe tècnic i el remetrà a
l'ajuntament.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats de les
activitats de tatuatge i pírcing.

Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
 • Ordre d'entrada de les sol·licituds

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 C1-053, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-053-20.pdf

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, en municipis amb
menys de 5 establiments inspeccionats, i en un termini màxim de 1 mesos, o menys, en
municipis amb  5 o més establiments inspeccionats, des de la realització de l'objecte de
l'assistència.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 15 dies hàbils en municipis amb menys de 5 establiments
inspeccionats, o de 1 mesos en municipis amb 5 o més establiments inspeccionats, la unitat
responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens loca 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 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es
regulen les pràctiques de tatuatge, micro-pigmentació i pírcing, així com els requisits higiènics i
sanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Control d'establiments de tatuatge i pírcing

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de
transmetre la legionel·la

Salut pública

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
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20062

Acompanyament per a la inspecció i avaluació del risc de les instal·lacions de baix risc susceptibles de
transmetre la legionel·la (aigua calenta sanitària, reg per aspersió en medi urbà, fonts ornamental i
instal·lacions de neteja de vehicles), així com l'avaluació dels factors de risc de les instal·lacions d'alt risc
d'aigua calenta sanitària de titularitat municipal.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones pel que fa als riscos derivats de les
instal·lacions de baix risc.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'd'entre 10.001 i 50.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Ordre d'entrada de les sol·licituds

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 C1-055, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-055-20.pdf

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 1 mesos en municipis amb menys
de 10 instal·lacions inspeccionades, i en un termini màxim de 3 mesos en municipis amb 10 o
més instal·lacions inspeccionades, des de la realització de l'objecte de l'assistència.
En el cas d'incomplir el termini fixat de  1 mesos en municipis amb menys de 10 instal·lacions
inspeccionades, o de 3 mesos en municipis amb 10 o més instal·lacions inspeccionades, 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 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel
que s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi; Decret
352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i
control de la legionel·losi
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Salut pública
Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de
transmetre la legionel·la

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Control sanitari de l'aigua de consum humà

Salut pública

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
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20060

Realització, d'acord amb la normativa vigent, de:
- Anàlisis de les mostres d'aigua de consum humà, assessorament i lliurament dels informes que es derivin
dels resultats analítics obtinguts
- Elaboració i actualització dels protocols d'autocontrol i de gestió del servei de subministrament d'aigua de
consum humà.
- Introducció de dades de l'abastament a SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo)

L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats de l'aigua
de consum humà.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
 • La xarxa d'abastament d'aigua ha de ser de titularitat municipal

- La primera vegada que es sol·licita el recurs, o quan hi ha modificacions a la xarxa, cal descriure el
servei de subministrament i la xarxa.

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:

Escrit de l'ajuntament indicant si el servei d'abastament d'aigües es gestiona directament o a través
d'empresa (nom). La primera vegada que es sol·licita el recurs, o quan hi ha modificacions a la xarxa,
cal descriure el servei de subministrament i la xarxa.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Especificitats dels destinataris:
. Municipis de fins a 5.000 habitants que gestionin directament el seu servei de subministrament d'aigua.
. Municipis de fins a 1.000 habitants que gestionin el seu servei de subministrament d'aigua a través
d'empresa (no inclou Protocol d'autocontrol i gestió).
- L'ens beneficiari ha de designar una persona de referència.

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, sempre que es mantingui el requisit de concessió.
El municipi ha de:
- Facilitar l'accés a les instal·lacions i punts del mostreig.
- Comunicar les neteges dels dipòsits.
- Autoritzar a la Diputació de Barcelona per a la gestió de les dades del subministrament d'aigua de
consum a SINAC.

Compromisos de qualitat:

El 80% de les alarmes per incompliment de paràmetres microbiològics recollits en el RD 140/2003
han d'estar comunicades a l'ens local en un termini màxim de 48 hores, o menys, i mai en més de
72 mitjançant correu electrònic, des del moment en que ens són notificades pel laboratori.
En el cas d'incomplir el termini fixat 72 hores, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens
local en 3 dies hàbils per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
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Salut pública
Control sanitari de l'aigua de consum humà

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

 • 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 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Llei 140/2003, de 7 de febrer, de criteris
sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Control sanitari de piscines d'ús públic

Salut pública

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
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 19/08/2020

Codi recurs:
20061

Realització de la inspecció higienicosanitària de piscines d'ús públic (piscines de poliesportius, cases de
colònies, cases de turisme rural, urbanitzacions, càmpings, hotels, etc.), prioritzant la inspecció de piscines
de titularitat municipal. Amb posterioritat a la visita, el Servei de Salut Pública elaborarà un informe tècnic i
el remetrà a l'ajuntament.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones pel que fa als riscos derivats de les
piscines d'ús públic.

Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
 • Ordre d'entrada de les sol·licituds

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 C1-054, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-054-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Els ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants només podran sol·licitar el recurs per a la
inspecció de piscines cobertes.

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 1 mesos en municipis amb menys
de 5 piscines inspeccionades, i en un termini màxim de 3 mesos en municipis amb 5 o més
piscines inspeccionades, des de la realització de l'objecte de l'assistència.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 1 mesos en municipis amb menys de 5 piscines inspeccionades,
o de 3 mesos en municipis amb 5 o més piscines inspeccionades, 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 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic; Reial Decret 742/2013, de 27
de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnico-sanitaris de les piscines.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Control sanitari de piscines d'ús públic

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Salut Pública 2020

Convocatòria
Oferta Salut Pública 2020

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20335

Consisteix en la realització d'una enquesta sobre els hàbits de salut a alumnes de 4t d'ESO dels centres
educatius del municipi sol·licitant.
L'enquesta és un instrument que facilita informació sobre la percepció de l'estat de salut i els estils de vida
dels adolescents de la població, així com la comparació amb el conjunt de la demarcació per tal de
detectar aspectes significatius que puguin requerir priorització.
L'enquesta és voluntària i anònima, i es realitza mitjançant un qüestionari autoadministrat a l'aula. Els
centres escolars reben orientació tècnica sobre com realitzar la sessió de completar les enquestes. Un cop
recollides les enquestes s'analitzaran els resultats i es facilitarà als ajuntaments un informe.
Existeix la possibilitat de realitzar una sessió de presentació i discussió dels resultats amb els professionals
municipals.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Els centres educatius del municipi  han d'estar dotats de dispositius informàtics suficients perquè el
grup classe complimenti l'enquesta  (ordinadors, tauletes o equivalents)

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

Una per ens local.

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

- La prestació d'aquest recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de
l'aprovació de l'assistència.
- Un tècnic referent de la Secció d'Informació i Anàlisi contactarà amb l'ajuntament per pactar i planificar
la prestació del recurs al llarg del període de la seva vigència, en funció de la disponibilitat del Servei de
Salut Pública i d'acord amb l'ajuntament.

Normativa aplicable:
 • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Oferta Salut Pública 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum
humà

Salut pública

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
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Salut pública

Àmbit de cooperació:
Nova inversió

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20183

L'objectiu del recurs és donar suport als municipis per garantir la qualitat sanitària de l'aigua de consum
humà,  quan hi ha mancances en petites infraestructures de la xarxa d'abastament que no permeten
garantir la qualitat de l'aigua. Mancances que es detecten a través de les inspeccions oficials de la
Generalitat de Catalunya com a autoritat sanitària i en el desenvolupament del suport material que presta
la Diputació de Barcelona. L'objectiu final és doncs protegir la salut de les persones enfront als riscos
derivats de l'aigua de consum humà.
Actuacions objecte del suport:
·  Protecció i adequació sanitària de les captacions subterrànies (protecció de ventilacions dels
brocals, construcció d'arquetes, casetes de protecció, desguassos, sobreeixidors, canals de derivació,
revestiment interior, tubs de captació, perímetres de protecció; automatització de la captació per diferents
paràmetres; instal·lació de mesuradors ...).
· Protecció i adequació sanitària de les captacions superficials (perímetres de protecció,
instal·lació d'arqueta de decantació i prefiltre de graves/sorra, automatització de la captació per diferents
paràmetres, instal·lació de mesuradors,...).
·  Millora del tractament de l'aigua (instal·lació d'autoanalitzadors i dosificadors automàtics de clor,
mesuradors de pH, terbolesa, etc..., instal·lació de sistemes de telecontrol, altres sistemes/processos de
tractament per coagulació, oxidació...).
· Millores dels dipòsits (instal·lació de mesuradors i adequació estructural del dipòsit d'acord amb
la normativa sanitària, instal·lació de desaigües, connexions, bypassos, bicompartimentacions, punts de
mostreig adequats,...).
·  Millores de les conduccions d'aigua (sectorització de la xarxa, instal·lació de punts de presa de
mostres, punts de purga, mesuradors de clor, substitució de materials que puguin suposar un risc sanitari).
·  Adquisició d'aparell de mesura portàtils (mesuradors de clor, pH, terbolesa i altres paràmetres).

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
 • L'ajuntament ha de rebre del Servei de Salut Pública suport material pel control sanitari de l'aigua de
consum humà.
 • S'ha d'haver detectat una deficiència a la xarxa o en el control analític que posi en risc la qualitat
sanitària de l'aigua de consum humà
 • L'ajuntament ha d'indicar l'estat d'execució de les actuacions mitjançant la complimentació del
formulari annex a la sol·licitud

Les actuacions NO requereixen licitació:
· Es disposa de finançament complert per executar l'actuació, tenint en compte l'aportació de
la Diputació de Barcelona.
· L'òrgan competent de l'ens executor ha aprovat l'adjudicació o reconegut les obligacions
corresponents a l'objecte d'ajut.
· S'han realitzat els estudis previs que preceptivament exigeix la normativa aplicables a l'obra
objecte de l'ajut.

Les actuacions SI requereixen licitació:
· Es disposa de finançament complert per executar l'actuació, tenint en compte l'aportació de
la Diputació de Barcelona.
· L'òrgan competent de l'ens executor ha aprovat l'expedient de contractació i disposat
l'obertura del procediment d'adjudicació, conforme l'establert en la normativa en matèria de
contractació.
· S'han realitzat els estudis previs que preceptivament exigeix la normativa aplicables a l'obra
objecte de l'ajut.

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 C1-056, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-056-20.pdf
- Projecte i pressupost de l'actuació.
- Acta de la darrera inspecció oficial duta a terme per l'autoritat sanitària (Generalitat de Catalunya).
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Salut pública
Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum
humà

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 6.

Termini d'execució i justificació:
Execució anticipada: 01/10/2019 a 30/09/2020
Justificació fins 15/11/2020

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

Dades tècniques C4-013, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-013-20.pdf
- Fotografies de les actuacions realitzades.
- Documentació relativa a l'acabament (acta de recepció de l'obra, certificació final de l'obra, etc. ), si
escau.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Llei 140/2003, de 7 de febrer, de criteris
sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum
humà

Salut pública

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

Pàgina 22 de 38

https://www.diba.cat/web/ods/consum-i-produccio-responsables


Salut pública
Plans locals de salut

Salut pública

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
Salut pública

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Salut
Pública i Consum
Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20207

L'objectiu del recurs és fomentar l'elaboració de plans de salut des d'una perspectiva transversal i
integradora, i orientats a la reducció de les desigualtats en salut.
L'ajut econòmic està destinat als ajuntaments que hagin adquirit el compromís polític d'elaborar el pla i que
disposin d'estructura tècnica en l'àmbit de salut pública per liderar i coordinar el procés d'elaboració del Pla
Local de Salut.
Són objecte d'ajut les actuacions relacionades amb l'elaboració, avaluació i comunicació del Pla Local de
Salut.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants del municipi, de manera que, com menys població millor valoració 50

- De 10.000 a 20.000 habitants:[ 50 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants: [40 punts].
- Més de 50.000 habitants: [ 30 punts].

Treball en xarxa en les activitats per a les quals es sol·licita l'ajut 30

- Estan implicades més de dues regidories del municipi : [20
punts].

- Estan implicades dues regidories del municipi :
[15 punts].

- Està implicat el Centre d'Atenció Primària/Àrea Bàsica de Salut del municipi :
[10 punts].

No haver rebut ajuts econòmics vinculats a plans locals de salut en anys anteriors 10

Elaboració del Pla local de salut inclosa en el Pla d'Actuació Municipal 10

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 C1-057, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-057-20.pdf
Acord del Ple, de la Junta de Govern, decret d'alcaldia o escrit de la Regidoria en el que, a més del
compromís polític per elaborar el Pla local de salut, es designi un responsable tècnic del projecte.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

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

Pàgina 23 de 38



Salut pública
Plans locals de salut

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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

Documents, productes i/o materials elaborats en el marc de l'actuació subvencionada, en format digital.
Altres condicions d'execució i justificació:

- S'exclouran els programes, projectes i /o activitats recollides en el Pla Local  de Salut que puguin ser
objecte d'ajut econòmic per altres recursos inclosos al Catàleg 2020 del Servei de Salut Pública.
- Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la
Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

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 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Igualtat de gènere

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Promoció de la salut

Salut pública

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
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20237

L'objectiu del recurs és fomentar accions en l'àmbit local per promoure hàbits i estils de vida saludables. Es
dona suport a activitats de promoció d'estils de vida saludables dins les temàtiques següents: alimentació i
nutrició, activitat física, prevenció en el consum de tabac i alcohol, sexualitat i afectivitat, salut mental i
benestar emocional, primers auxilis bàsics, educació postural i salut bucodental.
Són objecte de suport les activitats d'educació per a la salut i les de sensibilització, així com la producció
de material divulgatiu o educatiu.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades
tècniques associat a la sol·licitud

80

Cadascuna de les 8 temàtiques es puntuarà amb un màxim de 10 punts:

Segons el nombre d'activitats realitzades:
1-2 activitats [1 punt].
3-4 activitats [2 punts].
5-6 activitats [3 punts].
7-8 activitats [4 punts].
9-10 activitats [5 punts].
Més de 10 activitats [6 punts].

Segons el nombre de grups destinataris:
1-2 grups [1 punt].
3-5 grups [2 punts].
6-7 grups [3 punts].

Si l'actuació té continuïtat en el temps [1 punt].

Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com més població, millor valoració 20

- Menor o igual a 1.000 habitants [1 punt].
- De 1.001 a 5.000 habitants [2 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants [3 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants [7 punts].
- Més de 50.000 habitants [20 punts].

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 C1-058, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-058-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
L'import mínim de l'ajut serà de 2.000 euros, o la quantitat sol·licitada per l'ens local si és inferior.
No són objecte de sol·licitud:
- La promoció i difusió de teràpies alternatives
- Les activitats organitzades o subvencionades per altres departaments de la Diputació (curses populars,
activitats esportives, arranjament i senyalització de camins....).

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
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Salut pública
Promoció de la salut

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Obligació de cofinançament:
Per a municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 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 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:
- 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 C4-014, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-014-20.pdf
Cal adjuntar un pdf dels materials editats.

Altres condicions d'execució i justificació:
Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la
Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Promoció de la salut

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Sanitat ambiental

Salut pública

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
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20254

L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones pel que fa als riscos derivats de factors
ambientals. Es dona suport al desenvolupament de projectes i activitats de sanitat ambiental, dins de
l'àmbit competencial i amb referència al marc normatiu, com ara els següents:
- Control integral de plagues urbanes (desinsectació i desratització), excloent-ne els fitosanitaris (exemple:
la processionària del pi)
- Manteniment, vigilància i control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi
- Prevenció i control de l'expansió del mosquit tigre
- Control integral d'aus urbanes
- Costos materials i analítiques de piscines per garantir-ne les condicions higienico-sanitàries.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades
tècniques associat a la sol·licitud

70

Descripció detallada dels criteris de valoració:
https://www.diba.cat/documents/205293/285269101/Cat20-
sanitat_ambiental_criteris_1_i_2-GSSPC.pdf

Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com més població, millor valoració 30

Descripció detallada dels criteris de valoració:
https://www.diba.cat/documents/205293/285269101/Cat20-
sanitat_ambiental_criteris_1_i_2-GSSPC.pdf

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 C1-059, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-059-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
L'import mínim de l'ajut serà de 2.000 euros o la quantitat sol·licitada per l'ens local, si és inferior.

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:

Per a municipis de1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 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 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
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Salut pública
Sanitat ambiental

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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

Dades tècniques C4-015, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-015-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la
Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Seguretat alimentària

Salut pública

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
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20255

L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats del
consum d'aliments.
Es dona suport a accions de vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris de comerç minorista i
restauració, producció d'àmbit local, transport d'aliments dins del terme municipal, implantació i verificació
de sistemes d'autocontrol, foment de les pràctiques de manipulació i altres actuacions destinades a
gestionar el risc derivat del consum d'aliments.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades
tècniques associat a la sol·licitud

60

- Si es disposa d'un programa de seguretat alimentària actualitzat [10 punts].
- Si disposen o actualitzen un cens d'establiments d'acord amb els criteris registrals  [5
punts].
- Si elaboren o actualitzen el mapa de risc d'establiment [5 punts].
- Segons el percentatge d'establiments a controlar en relació al seu cens:
  . Menys de 1% [0 punts].
  . De un 1% a un 10% [5 punts].
  . De més de un 10% fins a un 30%  [10 punts].
  . Més de un 30% establiments [15 punts].
- Si elaboren materials o publicacions (no inclou la reprografia) [5 punts]
- Si es realitzen auditories de les activitats de seguretat alimentària [5 punts].
- Si es realitzen activitats formatives [5 punts].
- Si es realitzen anàlisis d'aliments:
  . En laboratori extern [5 punts].
  . En laboratori propi (o mixt) [10 punts].

Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com més població, millor valoració 30

- Menor o igual a 1.000 habitants [15 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants [18 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants [21 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants [24 punts].
- De 50.001 a 75.000 habitants [27 punts].
- Més de 75.000 habitants [30 punts].

Participació en els cercles de comparació intermunicipal de seguretat alimentària municipal
(SAM)

10

- Els municipis que hi participen obtenen [10 punts].

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 C1-060, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-060-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

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
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Salut pública
Seguretat alimentària

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Obligació de cofinançament:
Per a municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 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 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:
- 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 C4-016, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-016-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- L'import mínim de l'ajut serà de 2.000 euros o la quantitat sol·licitada per l'ens local, si és inferior.
- Encara que la justificació de despeses sigui correcta, si les activitats de control (classificació i
inspecció) que l'ens local manifesta que ha realitzat en el formulari associat a la justificació tenen un
grau de desviació respecte al que va manifestar que faria en el formulari associat a la sol·licitud,
s'aplicarà un factor de correcció a la baixa de la quantitat a percebre d'acord amb el barem següent: Del
75% al 100% de l'activitat, 100% de l'ajut; del 50% al 75% de l'activitat, 80% de l'ajut; del 25% al 50% de
l'activitat, 60% de l'ajut; menys del 25% de l'activitat, 40% de l'ajut.
- Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la
Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Fam zero

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

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Educació de qualitat

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Salut pública
Seguretat i salubritat a les platges

Salut pública

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
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20257

Suport per garantir el servei de salvament i socorrisme, per al lloguer i el manteniment del material sanitari i
de les infraestructures de vigilància, salvament i socorrisme, i per a campanyes d'educació i informació
relacionades amb la protecció i la promoció de la salut.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades
tècniques associat a la sol·licitud

60

- Llocs de socors: 1 punt / unitat.
- Llocs d'intervenció immediata: 1 punt / unitat.
- Torres de vigilància mòbils i fixes de més de 5 metres d'alçada: 1 punt / unitat.
- Cadires de vigilància: 1 punt / unitat.
- Embarcacions o motos aquàtiques de salvament: 0,50 punts / unitat.
- Vehicles d'assistència del servei de salvament i socorrisme: 1 punt / unitat.
- Taules de rescat, caiacs, i/o pàdel surf: 0,50 punts.
- Pals de bandera: 0,25 punts / unitat.
- Megafonia i punts SOS: 0,50 punts.
- Platges amb senyalització vertical: 0,25 punts.
- Platges amb abalisament: 1 punt / unitat.
- Canals entrada i sortida: 0,50 punts.
- Cadires especials per al bany (amfibugui): 0,50 punts.
- Platges amb bandera blava i/o certificats de gestió de la qualitat i/o mediambientals: 0,50
punts / unitat.
- Si existeix un enllaç en el web del municipi amb el web www.diba.cat/plages: 0,50 punt.

Nombre de metres de platja vigilada de l'ultima temporada 30

- Nombre de metres de platja vigilada pel valor de cada metre.

Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com més població, millor valoració 10

- Menor o igual a 1.000 habitants [2 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants [4 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants [6 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants [7 punts].
- De 50.001 a 75.000 habitants [9 punts].
- Més de 75.000 habitants [10 punts].

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 C1-061, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-061-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Especificitats dels ens destinataris: municipis amb costa.
- L'ens beneficiari es compromet a què les característiques tècniques i de senyalització dels llocs de
socors de lloguer s'ajustin a les fixades pel Servei de Salut Pública i a difondre els materials de la
campanya de platges en el seu municipi.

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
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Salut pública
Seguretat i salubritat a les platges

Salut pública

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Obligació de cofinançament:
Per municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 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.
Capítol 4.

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

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

Dades tècniques C4-017, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-017-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la
Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei 22/1988 de costes; Llei 13/2002 de
turisme de Catalunya; Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en
llocs de bany.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Vida submarina

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

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
Salut pública

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

Tel.:934 022 468
s.salutp@diba.cat

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

Codi recurs:
20285

Control de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments alimentaris de competència municipal
(comerç minorista i restauració), a càrrec de personal del Servei de Salut Pública que es desplaça per dur-
lo a terme.
Els sectors i el nombre d'establiments que s'han de visitar s'acordaran amb l'ajuntament, segons l'avaluació
de les actuacions efectuades en anys anteriors, la valoració dels riscos sanitaris i la disponibilitat del servei.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats del
consum d'aliments.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Designació d'un referent per les gestions derivades d'aquest suport

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:

Cens dels establiments minoristes d'alimentació i restauració del municipi, fent constar com a mínim: el
nom de l'establiment, l'activitat principal i l'adreça.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

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

- La prestació d'aquest recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de
l'aprovació de l'assistència.
- La periodicitat de les visites de vigilància i control es fixarà en funció del risc dels establiments
alimentaris, i d'acord amb l'ajuntament.
- En cas que l'ajuntament no executi les actuacions necessàries per instar els titulars dels establiments
visitats a corregir les deficiències detectades d'acord amb les indicacions de l'informe tècnic emès per la
Diputació, es suspendrà el suport, prèvia comunicació a l'ajuntament, fins que aquest realitzi les
mencionades actuacions.

Compromisos de qualitat:

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 1 mesos en municipis amb menys
de 20 visites de vigilància i  control, i en un termini màxim de 3 mesos en municipis amb 20 o
més visites de vigilància i control, des de la realització de l'objecte de l'assistència.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 1 mesos en municipis amb menys de 20 visites de vigilància i
control, o de 3 mesos en municipis amb 20 o més visites de vigilància i control, 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 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei
15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya
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Objectius de desenvolupament sostenible

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

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