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Xarxa viària de titularitat municipal
Actuacions de seguretat viària urbana

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 econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat
i Seguretat Viària Local
Tel.:934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat

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

Codi recurs:
20010

Suport econòmic a l'execució d'actuacions amb la finalitat de millorar la seguretat viària i la pacificació del
trànsit, sobre la base d'actuacions de manteniment o noves execucions d'elements reductors de la
velocitat, senyalització vertical i horitzontal, abalisament, mobiliari urbà o petites actuacions d'urbanització
adreçades a la seguretat viària urbana (orelles, xicanes, etc. ).  Seran elegibles actuacions amb una
inversió inferior a 40.000 euros (IVA exclòs). Aquestes actuacions han de ser en Xarxa viària de titularitat
municipal.  Resten exclosos els camins municipals no urbans. L'import màxim de la subvenció es de
10.000 Euros. En cas que l'import de l'actuació sigui inferior a 10.000 Euros, se subvencionarà el 100 % de
l'actuació.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de maduresa de l'actuació: memòria valorada o document tècnic valorat redactat 30

S'ha puntuat entre 0 i 30 punts: 0 punts, si no han presentat cap documentació; 10 punts,
si han presentat documentació però és incompleta i l'actuació no està prou definida; 20
punts, si han presentat documentació però no queda totalment definida l'actuació; 30
punts, si la documentació és acceptable des del punt de vista de maduresa de l'actuació.

Població 30

- Menys de 5.000 habitants [30 punts].
- De 5.000 a 10.000 habitants [20 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants [10 punts].
- Més de 20.000 habitants [5 punts].

Haver demanat ajut econòmic d'actuacions de seguretat viària els 2 anys anteriors i no haver
estat concedit

20

Antecedents en la planificació de la seguretat viària (plans locals de seguretat viària, estudis
de mobilitat, etc.). Cal adjuntar la fitxa o proposta del pla on està inclosa l'actuació

10

Justificació del risc d'accidentalitat mitjançant informe tècnic competent o policia local 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 C1-162, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-162-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Només es podrà fer una sol·licitud per ens.

Altres condicions:
La quantitat màxima subvencionable per part de la Diputació de Barcelona és de 10.000 euros, IVA
inclòs. L'import de l'actuació ha de ser inferior a 40.000 euros, IVA exclòs.

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 6.

Termini d'execució i justificació:
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Xarxa viària de titularitat municipal
Actuacions de seguretat viària urbana

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Execució diferida: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins al 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 31/03/2022

Import màxim d'ajut:
10000

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

Altres condicions d'execució i justificació:
Es considera condició indispensable per a la justificació de la despesa la presentaciód d'una fotografia
de l'obra acabada.

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 70% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 15 dies
hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 20.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Indústria, innovació i infraestructures

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Accessibilitat i mobilitat
Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana

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 econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat
i Seguretat Viària Local
Tel.:934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat

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

Codi recurs:
20012

Suport econòmic a l'execució d'actuacions que han d'estar incloses en plans o estudis de mobilitat urbana
municipal. Aquestes actuacions han de ser en xarxa viària de titularitat municipal. Amb caràcter orientatiu i
no limitatiu, les actuacions poden ser de millora dels itineraris de vianants, xarxa per a ciclistes, camins
escolars, regulació de l'aparcament, implantació de zones 30 i pacificació de trànsit o millores del sistema
de transport públic. Amb caràcter general, se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura.
Seran elegibles projectes amb una inversió superior a 50.000 euros i inferior a 250.000 euros (IVA inclòs).
Serà elegible tant la redacció del projecte com l'execució de l'obra.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Població 30

- Menys de 5.000 habitants [30 punts].
- De 5.000 a 10.000 habitants [20 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants [10 punts].
- Més de 20.000 habitants [5 punts].

Valoració de l'impacte de l'actuació sobre el canvi modal de la mobilitat municipal 30

- Si l'actuació inclou mesures "push and pull" [30 punts].
- Si inclou només mesures push o pull [15 punts].
- Si no inclou cap de les dues (Push or Pull)  [0 punts]
- Nota: "push" equival a mesures per desincentivar l'ús del vehicle privat; "pull" equival a
mesures d'incentivació de la mobilitat sostenible.

Grau de maduresa de l'actuació. Document executiu redactat (projecte o memòria valorada),
estudi tècnic específic, nivell de definició de la fitxa de l'estudi o pla de mobilitat

20

- Si es disposa de projecte constructiu [20 punts].
- Si es disposa d'un estudi previ [15 punts].
- Si es disposa de la fitxa explicativa del PMUS [10 punts].

Inclusió de l'actuació en un estudi o pla de mobilitat urbana dirigit per la Diputació de
Barcelona

10

Haver demanat ajut econòmic d'actuacions de plans i estudis de mobilitat urbana els 2 anys
anteriors i no haver estat concedit

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 C1-163, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-163-20.pdf
L'ens ha de facilitar: El document on estigui inclosa l'actuació pla o estudi de mobilitat i els documents
que ajudin a valorar el grau de maduresa:  estudi previ,  memòria valorada o projecte constructiu.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura.Seran elegibles projectes amb una
inversió superior a 50.000 euros i inferior a 250.000 euros (IVA inclòs).

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:
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Accessibilitat i mobilitat
Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Per les actuacions entre 50.000 i 100.000 euros,  les aportacions seran al 50% entre l'ens i la Diputació.
Per a les actuacions de més de 100.000 euros, l'aportació de la Diputació és fixa de 50.000 euros (IVA
inclòs). Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts
i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Capítol 6.

Termini d'execució i justificació:
Execució diferida: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins al 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 31/03/2022

Import màxim d'ajut:
50000

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

Altres condicions d'execució i justificació:
Es considera condició indispensable per a la justificació de la despesa la presentació d'una fotografia de
l'obra acabada.

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 70% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 15 dies
hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 20.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Acord de govern GOV/127/2014,  pel
qual s'aprova el Pla de millora de la qualitat de l'aire; Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual
s'aproven les directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de setembre, d'avaluació de
mobilitat generada; Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018; Reial
decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Indústria, innovació i infraestructures

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la
infraestructura verda local i l'ODS15

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
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi
Territorial
Tel.:934 022 896
ot.territorial@diba.cat

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

Codi recurs:
20022

Elaboració d'un informe dirigit a aquells ens locals que vulguin millorar la qualitat dels serveis ecosistèmics
dels espais lliures del seu territori, sigui en conjunt o d'un indret concret, tenint en compte els criteris
d'implantació d'una infraestructura verda local i els que marca l'ODS 15. L'informe parteix d'un anàlisi
exhaustiu de la zona, a partir d'informació inclosa al Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais
Lliures de la província de Barcelona (www.sitxell.eu) i de treball de camp, i incorpora propostes de
planificació i gestió molt útils per a processos de planificació urbanística i per a promoure projectes de
conservació, restauració i millora del patrimoni natural.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de formalització del procés de planificació urbanística o sectorial 30

- S'ha sol·licitat un ajut per a aquest procés de planificació urbanística al Servei
d'Urbanisme de la Diputació: [30 punts].
- S'ha iniciat i formalitzat oficialment el procés de planificació urbanística o sectorial: [25
punts].
- S'ha iniciat o es preveu formalitzar el procés de planificació urbanística o sectorial en 1
any com a màxim: [15 punts].
- No es preveu iniciar un procés de planificació urbanística o sectorial en el proper any: [0
punts].

Valor de conservació de la biodiversitat de l'àmbit territorial objecte d'anàlisi 30

- Alt: l'espai conté valors superiors a 0,6 de biodiversitat singular o algun hàbitat amb un
valor botànic d'interès igual o superior a 6 [30 punts].
- Mitjà: l'espai conté valors màxims entre 0,4 i 0,6 de biodiversitat singular en un
45% o més de la superfície [15 punts].
- Baix:  l'espai no compleix cap de les condicions anteriors [0 punts].

Valor estratègic per a la xarxa d'espais naturals protegits de l'àmbit territorial objecte d'anàlisi 15

- Alt: la zona conté (total o parcialment) un espai natural protegit [15 punts].
- Mitjà: la zona es troba contigua a municipis que  tenen espais naturals protegits
[7,5 punts].
- Baix: la zona no compleix cap de les condicions anteriors [0 punts].

Tram de població de l'ens local 15

- Menys de 1.000 habitants: [15 punts].
- Entre 1.000 i 5.000 habitants: [7,5 punts].
- Més de 5.000 habitants: [0 punts].

Grau de disponibilitat tècnica per a realitzar la recollida d'informació 10

. Alt: Disponibilitat de més de 15 hores d'acompanyament expert [10 punts].

. Mitjà: Disponibilitat d'entre 5 i 15 hores d'acompanyament expert [5 punts].

. Baix: Disponibilitat d'entre 0 i 5 hores d'acompanyament expert [0 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 C1-126, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-126-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.
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Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la
infraestructura verda local i l'ODS15

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

El 80% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 50 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 3 mesos.
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
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Xarxa viària de titularitat municipal
Camins municipals

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
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en
Infraestructures
Tel.:934 022 194
ot.planifacti@diba.cat

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

Codi recurs:
20044

Elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals amb la finalitat de dotar els ajuntaments
d'un instrument fonamental per a la defensa de camins públics, i també sobre la clarificació de la titularitat
(pública o privada) dels camins que integren la xarxa viària del municipi. Inclou:
- Inventaris municipals de camins
- Inventaris municipals de camins (actaulització a partir del Catàleg de camins municipals prèviament
redactat)
- Assessorament tècnic-jurídic per a l'aprovació d'ordenances de regulació d'usos de camins municipals
(per ordenances prèviament redactades).

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Ordre de prioritat de l'ens 50

La prioritat 1 obtindrà 50 punts; la prioritat 2 obtindrà 0 punts.

Grau de continuïtat, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i
aplicabilitat de l'actuació en altres municipis

30

Existència de sol·licitud prèvia en catàlegs anteriors 20

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

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

Dades tècniques C1-164, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-164-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues sol·licituds, com a màxim, dels recursos següents de la GS d'infraestructures Viàries i Mobilitat:
"Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible", "Estudis i plans d'accessibilitat" i "Camins municipals".

Altres condicions:
En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i
assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- entre 1.001 i 5.000 habitants: 10%
- entre 5.001 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

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

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
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Xarxa viària de titularitat municipal
Camins municipals

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.
Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'Urbanisme.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Indústria, innovació i infraestructures

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Infraestructura municipal de prevenció d'incendis forestals
Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis
forestals (PPI)

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 econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal.
Inc. For. i Des. Ag
Tel.:934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

Codi recurs:
20057

Suport per a executar actuacions de manteniment i millora en camins, pistes i elements d'accés viari (xarxa
viària bàsica), de subministrament d'aigua (xarxa de punts d'aigua), o de risc i vulnerabilitat, que formen
part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI).
L'objectiu del fons és el manteniment homogeni de la xarxa territorial de prevenció d'incendis forestals, per
ser emprada prioritàriament pels mitjans de prevenció i extinció. En cap cas, l'aplicació del fons de
prestació implica cap canvi de titularitat/propietat ni justificarà cap tràmit al respecte, dels elements de la
infraestructura sobre els que s'actuï.
L'ens ha de disposar d'un PPI redactat per la Diputació de Barcelona i, a efectes estadístics, n'haurà
d'acreditar el seu estat d'aprovació (aprovat, no aprovat o en vies d'aprovació) segons Llei 6/88 Forestal de
Catalunya. També ha de presentar document d'acord de les actuacions a realitzar amb l'ajut assignat
(veure condicions de concertació)
El suport inclou:
- Execució d'actuacions de manteniment, consolidació i millora.
El suport no inclou:
- Execució d'actuacions de creació de nova infraestructura.
Aquest recurs no requereix presentació de sol·licitud, però si requereix acceptació expressa del mateix.
L'import del l`ajut s'obté a partir d'un Import de Referència per a cada Municipi (IRM), resultant de dividir el
pressupost del fons entre la superfície forestal de tots els municipis amb PPI, i multiplicant-la per la
superfície forestal municipal. Sobre l'IRM s'apliquen quatre coeficients: SFI - Superfície Forestal
d'Influència de les infraestructures, DXV - Densitat mitjana de la Xarxa Viària Bàsica, CEI - Continuïtat en
l'execució anual de les actuacions. Es preveuen mesures de correcció percentual per tal de garantir la
integritat de les actuacions previstes al PPI.

Destinataris:
Ajuntaments

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

L'ajut ha de ser acceptat expresssament per l'ajuntament amb la presentació de dos/tres documents:
1.- Document acreditatiu sobre l'estat d'aprovació del PPI a efectes de l'article 40.1 de la Llei 6/88
forestal de Catalunya, on consti si el Pla està aprovat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència màxima. En cas de no estar aprovat,
document on consti que no està aprovat per la Generalitat de Catalunya però està en tràmits d'aprovació
donat que la Junta de Govern de l'ajuntament n'ha aprovat els tràmits per a la seva aprovació. Si no es
dona cap dels dos casos anteriors, caldrà fer constar les circumstàncies que impedeixen la seva
aprovació.
2.- Acta d'acord signada de forma conjunta per representants de l'ajuntament i de l'Agrupació de
Defensa Forestal local (ADF),  i assistida per personal tècnic de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, on hi consti una relació prioritzada i valorada
econòmicament de les actuacions acordades amb necessitat d'execució.
En cas que no existeixi ADF al municipi, l'acta d'acord es pot formalitzar amb altres entitats locals que
contemplin la prevenció d'incendis forestals com a objectiu de l'entitat en els seus estatuts.
En l'acta d'acord s'ha de nomenar un interlocutor tècnic de l'ajuntament i de l'ADF (o entitat local) per al
seguiment de l'execució i justificació de les actuacions objecte d'aquest recurs econòmic.
3. (Si escau). En cas que en l'acta d'acord es contempli el manteniment de basses o dipòsits d'aigua,
caldrà adjuntar compareixença entre l'ajuntament i la propietat, o conveni entre la propietat i l'ADF,
segons el qual es cedeixi l'ús compartit del dipòsit i/o bassa per als mitjans d'extinció d'incendis forestals
amb un vigència mínima fins a l'any 2025.

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
Obligació de cofinançament:

L'import individualitzat de l'ajut no pot excedir els percentatges següents sobre la despesa total de la
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Infraestructura municipal de prevenció d'incendis forestals
Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis
forestals (PPI)

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

inversió: 80% per a municipis de més de 20.000 habitants; 85% per a municipis d'entre10.001 i 20.000
habitants; 90% per a municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants; 95% per a municipis d'entre 2.501 i
5.000 habitants; i 100% per a municipis de fins a 2.500 habitants, o ajuts iguals o inferiors a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles:

Capítol 2.

L'import de l'ajut és d'un mínim de 2.000,00 euros i com a màxim de 48.000,00 euros, sens perjudici que
l'acceptació sigui per un import inferior.
Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats poden ser utilitzats per complementar els ajuts de la
resta de municipis, i sempre garantint la integritat de les actuacions previstes al Pla municipal de
prevenció d'incendis forestals (PPI).

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

Altres condicions d'execució i justificació:
- Els treballs han de ser realitzats per empreses registrades amb epígraf IAE 501 i/o 502 i/o 504 i/o 912,
segons procedeixi.
- Personal tècnic de la Diputació de Barcelona realitzarà una revisió dels treballs executats amb l'objecte
de confirmar la seva adequació tècnica a les prescripcions tècniques del Pla municipal de prevenció
d'incendis forestals, i redactarà el corresponent informe tècnic de validació per tal que es pugui tramitar
la liquidació definitiva de l'ajut i/o tancament de l'expedient administratiu corresponent.
- La manca d'execució parcial o total afecta al coeficient (CEI), continuitat en l'execució anual de les
actuacions, que serveix per calcular l'import d'ajut de referència del fons de prestació.

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de justificació 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.
Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs
prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
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 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals; Decret 130/1998, de 12 de
maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de
carreteres; Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis
en els espais naturals de protecció especial; Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de L'accés
Motoritzat al Medi Natural de Catalunya
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Infraestructura municipal de prevenció d'incendis forestals
Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis
forestals (PPI)

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Acció climàtica

Vida terrestre

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

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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Infraestructura municipal de prevenció d'incendis forestals
Direcció facultativa d'obres d'infraestructura estratègica de prevenció
d'incendis forestals (PPI)

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 material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
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 - 18/06/2020

Codi recurs:
20075

Direcció tècnica facultativa de les actuacions de manteniment i millora en camins, pistes i elements d'accés
viari (xarxa viària bàsica), de subministrament d'aigua (xarxa de punts d'aigua), o de risc i vulnerabilitat,
que formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla municipal de prevenció d'incendis
forestals (PPI) vinculades al fons de prestació  "Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció
d'incendis forestals (PPI)", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals per a l'any 2020.

Inclou:
- Designació de director/a d'obres.
- Designació de Coordinador/a de seguretat i salut en obres, en cas que s'escaigui.

No inclou:
- Obtenció de les autoritzacions necessàries per a la realització de les actuacions.
- Comprovació de la solvència tècnica i/o econòmica de l'empresa contractada per a l'execució de les
actuacions.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Haver acceptat el fons de prestacio "Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció
d'incendis forestals (PPI)"
 • Disposar d'un PPI redactat per la Diputació de Barcelona i amb aprovació vigent per la Generalitat de
Catalunya, o bé aprovat per acord de Junta de Govern de l'ajuntament, on hi consti que es realitzaran
els tràmits per la seva aprovació a la Generalitat.

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 C1-165, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-165-20.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
- Una sol·licitud per ens.
- La concessió del recurs està vinculada a l'acceptació prèvia del recurs fons de prestació PPI. Per
l'ordre de prelació es considerarà la data d'acceptació del fons, si és posterior a la data de sol·licitud del
present recurs.

Altres condicions:
- Les actuacions objecte de direcció d'obra facultativa són exclusivament les relacionades a les actes
d'acord adjuntades en l'acceptació del fons de prestació Conservació de la infraestructura estratègica de
prevenció d'incendis forestals (PPI).
- En l'acceptació del fons de prestació quedarà acreditada l'aprovació o tràmit d'aprovació del PPI, per
tant, no caldrà acreditar aquest requisit en aquest recurs.
- Les actuacions no han d'estar iniciades, ni començaran abans del nomenament definitiu del director/a
d'obra.
- La direcció d'obra facilitarà a l'ajuntament les actes d'inici d'obra, de certificació i de recepció
provisional d'obra.
L'ajuntament es responsabilitzarà de:
- La contractació de l'empresa o empreses capacitades tècnicament i econòmica per a l'execució de les
actuacions d'acord amb la normativa vigent de contractació del sector públic.
- La comprovació de la solvència tècnica de l'empresa o empreses contractades i l'obtenció de les
autoritzacions pertinents per a l'execució de les actuacions previstes, de forma prèvia al seu inici.
- La tramesa al director/a d'obra, i de forma prèvia a l'acta d'inici de les obres, d'un certifcat on consti
que l'ajuntament confirma la solvència tècnica i econòmica de l'empresa o empreses contractades, i
conforme l'ajuntament disposa de totes les autoritzacions pertinents per iniciar les obres, i en cas
d'exisitir, les possibles restriccions plantejades per les administracions i/o propietaris per a l'execució de
les obres.
- En sol·licitar aquest recurs, l'ajuntament accepta tàcitament la direcció facultativa designada per
l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.
- L'ajuntament nomenarà un interlocutor que pugui actuar com a responsable tècnic de l'ajuntament
durant l'execució de l'assistència tècnica objecte del recurs.
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Infraestructura municipal de prevenció d'incendis forestals
Direcció facultativa d'obres d'infraestructura estratègica de prevenció
d'incendis forestals (PPI)

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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

- La direcció de l'obra podrà renunciar a la seva designació i proposar la revocació del recurs material si
no es compleixen les responsabilitats de l'ajuntament (autoritzacions i capacitació tècnica i econòmica
de l'empresa o empreses adjudicatàries).
- En tot cas, es procedirà al revocament de l'ajut si en data 31/06/2020 l'ajuntament no justifiqués la
contractació de les obres al director/a d'obra designat.

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 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: Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals; Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; Reial Decret
1627/1997, de 24 de octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat y de salut en
les obres de construcció; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Objectius de desenvolupament sostenible

Acció climàtica

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Accessibilitat i mobilitat
Estudis i plans d'accessibilitat

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
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat
i Seguretat Viària Local
Tel.:934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat

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

Codi recurs:
20117

Amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat als entorns urbans i l'eliminació progressiva de les barreres
arquitectòniques en algun o en tots els àmbits (via pública, edificis, transports i comunicació), s'ofereix
l'elaboració de:
- Plans d'accessibilitat (nova redacció o actualització)
- Estudis específics d'accessibilitat en emplaçaments o situacions concretes d'especial dificultat.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Ordre de prioritat de l'ens 50

La prioritat 1 obtindrà 50 punts; la prioritat 2 obtindrà 0 punts.

Grau de continuïtat, necessitat objectiva i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis 30

Existència de sol·licitud en catàlegs anteriors 10

Existència d'obligació legal 10

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

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

Dues sol·licituds, com a màxim, dels recursos següents de la Gerència de Serveis d'infraestructures
Viàries i Mobilitat: "Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible", "Estudis i plans d'accessibilitat" i
"Camins municipals".

Altres condicions:
En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i
assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- menys de 5.000 habitants:10%
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

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

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

Normativa aplicable:
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Accessibilitat i mobilitat
Estudis i plans d'accessibilitat

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

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 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat; Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Indústria, innovació i infraestructures

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Accessibilitat i mobilitat
Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible

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
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat
i Seguretat Viària Local
Tel.:934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat

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

Codi recurs:
20118

Amb l'objectiu de promoure una mobilitat sostenible i millorarla qualitat de vida als entorns urbans, s'ofereix
l'elaboració de:
- Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), ja sigui la redacció d'un nou pla o la revisió, actualització i
suport al seguiment i implementació de plans vigents
- Estudis de mobilitat específics: Per exemple camins escolars, plans directors de la bicicleta,  estudis de
millora del transport públic, Plans de Logistica urbana,zones 30, aparcament, senyalització urbana,
seguretat viària en zona urbana etc.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Ordre de prioritat de l'ens 50

La prioritat 1 obtindrà 50 punts; la prioritat 2 obtindrà 0 punts.

Informe que justifiqui el grau de coherència i maduresa, necessitat objectiva, compromís de
participació dels agents implicats i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis.

30

Haver demanat l'estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 10

Existència d'obligació legal 10

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

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

Dues sol·licituds, com a màxim, dels recursos següents de la GS d'infraestructures Viàries i Mobilitat:
"Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible", "Estudis i plans d'accessibilitat" i "Camins municipals".

Altres condicions:
En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i
assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- menys de 5.000 habitants:10%
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

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

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 5 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
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Accessibilitat i mobilitat
Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Compromisos de qualitat:

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 9/2003, de mobilitat urbana; Acord de govern GOV/127/2014,  pel
qual s'aprova el Pla de millora de la qualitat de l'aire; Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual
s'aproven les directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de setembre, d'avaluació de
mobilitat generada; Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018; Reial
decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Indústria, innovació i infraestructures

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Conservació del patrimoni natural
Execució de projectes de millora del patrimoni natural

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 econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi
Territorial
Tel.:934 022 896
ot.territorial@diba.cat

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

Codi recurs:
20121

Suport per a l'execució material d'actuacions de conservació, restauració i millora del patrimoni natural i
ordenació de l'ús públic associat que disposin d'un projecte executiu previ. Les actuacions previstes s'han
d'ubicar en sòl no urbanitzable i fora de l'àmbit d'espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona o dels Espais Naturals de Protecció Especial amb òrgan gestor. Aquestes actuacions
s'emmarquen en l'ODS 15 de vida terrestre.

Les actuacions poden ser:
- De restauració d'espais naturals d'interès;
- D'ordenació de l'ús públic preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i
compatibilitzar la protecció amb el gaudi social dels espais naturals;
- De restauració i recuperació del paisatge o valorització del patrimoni rural;
- Itineraris interpretatius del patrimoni natural o cultural;
- De millora de la connectivitat ecològica.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Valoració tècnica del projecte. Es valora la qualitat tècnica del projecte 50

- La pertinença del projecte: si és l'alternativa més adequada per resoldre la situació o el
problema als quals vol donar resposta [10 punts].
- La idoneïtat: si la metodologia, les tècniques i les activitats programades
s'adeqüen als objectius i a les metes que es volen assolir [10 punts].
- L'eficàcia: si es detecta que es podran assolir els resultats i metes descrits com a
objectius amb les actuacions proposades [ 10 punts].
- L'eficiència: si els resultats que es pretenen obtenir són proporcionals o no als recursos
utilitzats  [10 punts].
- L'impacte: els efectes del projecte, positius o negatius, sobre el medi natural,
directes i indirectes  [10 punts].

Municipi que disposi de l'Informe dels espais lliures per a processos de planificació
urbanística i sectorial redactat per la Diputació de Barcelona a partir de l'any 2013 (Informe
Sitxell)

15

Hàbitats i espècies de fauna i flora d'interès de conservació 15

- Hàbitats o espècies de fauna i flora d'interès comunitari o protegides per la legislació
sectorial,  fins a [10 punts].
- Hàbitats d'interès per llur grau d'amenaça. Es valora en base a les actuacions de
millora d'hàbitats qualificats en un grau màxim d'amenaça a Catalunya, fins a [5 punts].

Normativa de protecció 10

- Àmbit de PEIN: la zona d'actuació està inclosa dins l'àmbit del Pla Especial d'Interès
Natural. Com a mínim en un 25% de la seva superfície [5 punts].
- Actuacions planificades en algun document estratègic aprovat pel municipi (BCIL, POUM,
Pla Especial, Pla Director, etc). [5 punts].

Població de l'ens sol·licitant 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].

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 C1-127, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-127-20.pdf
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Conservació del patrimoni natural
Execució de projectes de millora del patrimoni natural

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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

Altres condicions:
- S'adjuntarà el projecte executiu, que ha de tenir el contingut mínim següent:
I MEMÒRIA
 1. Introducció
 2. Objecte
   a. Antecedents; b. Justificació; c. Objectius; d. Proposta d'actuacions
 3. Àmbit legal i geogràfic
   a. Localització; b. Propietat terreny; c. Normativa
 4. Descripció de les actuacions a realitzar
 5. Planificació d'execució (calendari i terminis)
 6. Condicions tècniques dels treballs
 7. Pressupost
   a. Estat d'amidaments; b. Justificació de preus (costos bàsics unitaris, preus compostos,
partides d'obra); c. Pressupost total d'execució per contracte
II ANNEXOS
. Estudi bàsic de seguretat i salut
. Plànols (situació, actuacions, etc.)
. Altres docs d'interès

- S'adjuntarà l'aprovació del projecte per part de l'ens local.
- L'ens peticionari ha de disposar de l'autorització expressa de la propietat del terreny on s'actua i s'ha
d'adjuntar a la sol·licitud de l'ajut.
- Es podrà desestimar la sol·licitud en els casos que l'ens local hagi rebut ajut públic per a l'execució de
les actuacions sol·licitades. Caldrà adjuntar un certificat de no recepció d'un ajut pel mateix concepte.
- Els ajuts es concediran tenint en compte el nombre de sol·licituds rebudes i els recursos disponibles en
cada exercici.

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 6.

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

Import màxim d'ajut:
40000

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 C4-038, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-038-20.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- L'ens peticionari es farà càrrec de la contractació de l'execució del projecte.
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Conservació del patrimoni natural
Execució de projectes de millora del patrimoni natural

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

- La direcció facultativa de les actuacions s'assumirà amb recursos tècnics de la Diputació de
Barcelona. Aquesta direcció facultativa inclourà una certificació final dels treballs realitzats.
- L'ens peticionari haurà de disposar, abans d'iniciar els treballs, de tots els permisos i autoritzacions de
les administracions públiques competents.

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:

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Conservació del patrimoni natural
Mesures per a reduir danys causats per mamífers salvatges

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 econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi
Territorial
Tel.:934 022 896
ot.territorial@diba.cat

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

Codi recurs:
20181

Consisteix a donar suport als municipis per a l'execució material dels treballs destinats a implantar mesures
amb efectivitat contrastada per reduir els danys i conflictes amb les persones dels mamífers salvatges en
zones rurals i zones urbanes, així com els danys que poden causar al mobiliari urbà.
Les mesures que es contempla dotar d'ajuts poden estar destinades a l'exclusió, l'expulsió o, la captura de
la fauna salvatge; la comunicació a la població i la gestió de l'habitat. Aquestes mesures poden tenir un
efecte permanent o temporal i poden consistir en:

- Tancaments perimetrals combinats amb passos de fauna
- Senyalització advertidora normalitzada
- Senyalització advertidora reforçada i d'activació temporal
- Gestió del verd dels marges de la via
- Dispositius dissuasius electrònics
- Plaques electrificades
- Senyals activades per sistemes de detecció d'animals
- Campanya d'informació als conductor.

Per a qualsevol dubte o consulta adreceu-vos a la Coordinació en l'àmbit d'Espais Naturals:
Tel. 934 022 489, cam.espaisn@diba.cat

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Valoració econòmica dels danys rurals 50

- La valoració es farà mitjançant l'ordenació segons l'import dels danys causats que han de
ser protegits. Començarà amb 50 punts la sol·licitud amb danys econòmicament més
elevats i aniran descendint fins arribar a 1 punt les sol·licituds amb menys danys
econòmics. En el cas que hi hagi més de 50 sol·licituds, es valorarà amb un punt totes les
sol·licituds d'imports menors que la darrera de les 50 sol·licituds ordenades. Aquests
danys han d'afectar a produccions agrícoles o ramaderes que tinguin difusió i participació
en fires d'interès local.

Valoració econòmica dels danys urbans 30

- La valoració es farà mitjançant l'ordenació segons l'import dels danys causats que han de
ser protegits. Començarà amb 30 punts la sol·licitud amb danys econòmicament més
elevats i aniran descendint fins arribar a 1 punt les sol·licituds amb menys danys
econòmics. En el cas que hi hagi més de 30 sol·licituds, es valorarà amb un punt totes les
sol·licituds d'imports menors que la darrera de les 30 sol·licituds ordenades. Aquests
danys han de ser sobre mobiliari públic.

Densitat de presència de mamifers salvatges. S'avaluarà en funció de la densitat estimada
del darrer Programa de Seguiment de Senglar a Catalunya

10

Els danys en zones rurals i urbanes de municipis inclosos al PEIN 10

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

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:

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
- Document de compromís de l'ens sol·licitant en la promoció dels productes agroramaders a protegir de
la fauna salvatge que permeti una valorització social de un producte local significatiu i diferenciat,
mitjançant el compromís del destinatari final en  la seva promoció en fires del municipi.
- Document de l'ens sol·licitant exposant i valorant documentalment (en suport gràfic, fotogràfic,
esquemàtic i/o video) els danys causats.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.
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Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Altres condicions:
- Les actuacions de protecció de cultius i ramaderia extensiva han d'estar incloses en la zona rural del
municipi sol·licitant.
- L'import de les actuacions estarà acompanyat d'una memòria valorada feta pels serveis municipals
corresponents.
- La concreció de les mesures a adoptar pel municipi sol·licitant que seran objecte de l'ajut, seran
consensuades amb la Diputació de Barcelona en la instrucció i abans d'avançar la fase de gestió de la
sol·licitud a en curs.

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 als municipis de fins a 5.000 habitants se subvencionarà la totalitat del cost de la mesura
- Per als municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants se subvencionarà el 80% del cost de la mesura
- Per als municipis de més de 10.000 habitants se subvencionarà el 60% del cost de la mesura.
Resten exemps els municipis de fins a 1.000 habitants i els municipis amb ajuts i assistències d'import
inferior a 2.000 euros

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

Capítol 1.
Capítol 2.

Capítol 6.

S'accepta la valoració del personal municipal implicat en les feines de manteniment en zones urbanes
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

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Documentació gràfica dels treballs finalitzats.

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
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 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'Urbanisme; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial de Catalunya; Llei estatal
42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat; Decret legislatiu 2/2008, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Xarxa viària de titularitat municipal
Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us
públic (hivern 2020-2021)

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 econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició
d'inversions
Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Gestió
d'Infraestructures
Tel.:934 022 190
ot.g.infraest@diba.cat

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

Codi recurs:
20184

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests casos,
l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del servei de
retirada de neu i de l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. El suport es
presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi.
Així mateix, a la demarcació de Barcelona existeixen diversos municipis pertanyents a territoris de
muntanya (municipis de comarques de muntanya o de zones de muntanya) amb unes necessitats
importants de vialitat hivernal per als seus camins d'us públic. S'ofereix també un suport que ajudi a fer
front a les despeses que ocasiona.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Municipis sense accés per carretera al nucli principal o que formin part d'una comarcao zona
de muntanya

100

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:

S'haurà de detallar l'origen i el final dels camins i la seva longitud, així com aportar un plànol de la seva
ubicació. Aquesta informació es pot presentar en format digital, preferentment SIG o CAD comprimit.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ajuntament que pot incloure l'ajut per l'accés al nucli principal del municipi, l'ajut pels camins
d'us públic o ambdos. L'ajut que en aquest cas s'atorgarà només serà un, el d'import més alt dels dos
sol·licitats.

Altres condicions:
Respecte a l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del municipi:
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vilalitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del
municipi serà de 1.800 euros/Qm d'accés i per temporada.
Respecte a l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'us públic:
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'us públic serà de
29euros/Qm de camí i per temporada.
- Tindran dret a l'ajut els municipis pertanyents a comarques de muntanya o zones de muntanya.
- Els camins han de ser d'us públic, aptes per a trànsit rodat i han de ser interurbans.
Respecte als dos ajuts:
- Despeses elegibles: maquinària llevaneus, incloent-hi despeses de la mateixa, elements de seguretat i
salut obligatoris, així com el personal i els fundents necessaris, estrictament destinats a l'accés o camins
sol·licitats.
- La subvenció mínima a atorgar es de 1.000 euros.
- En cas que la suma de les ajudes acceptades superi el pressupost previst, es disminuiran les ajudes
de forma proporcional amb un límit mínim per ajuntament de 1.000 euros.

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 pluriennal: 01/01/2020 a 31/12/2021
Primera justificació voluntària fins 15/11/2020
Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021

Pàgina 29 de 47



Xarxa viària de titularitat municipal
Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us
públic (hivern 2020-2021)

Territori i parcs naturals
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Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022
Import màxim d'ajut:

30000
Documentació per a la justificació:

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

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 9/2003, de mobilitat urbana;  Reial decret legislatiu 6/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Indústria, innovació i infraestructures

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Conservació del patrimoni natural
Redacció de projectes de millora del patrimoni natural

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 de
Planificació i Anàlisi
Territorial
Tel.:934 022 896
ot.territorial@diba.cat

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

Codi recurs:
20247

Elaboració de projectes executius per a actuacions incloses en els àmbits següents: conservació,
restauració i/o millora del patrimoni natural (hàbitats i espècies prioritàries, tàxons d'interès de conservació i
processos ecològics) i ordenació de l'ús públic associat. Les actuacions previstes s'han d'ubicar en sòl no
urbanitzable i fora de l'àmbit d'espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o dels
Espais Naturals de Protecció Especial amb òrgan gestor, i se n'han de justificar els valors naturals o els
processos ecològics que s'han de protegir, millorar o restaurar. Queden excloses les actuacions forestals
extensives per a la prevenció d'incendis i de manteniment de vials rodats. Aquestes actuacions
s'emmarquen en l'ODS 15 de vida terrestre.

El projecte executiu conté:
-  Descripció de les actuacions previstes
-  Plec de condicions tècniques dels treballs
-  Pressupost
-  Estudi bàsic de seguretat i salut
- Plànols.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Hàbitats i espècies de fauna i flora d'interès de conservació 30

- Hàbitats o espècies de fauna i flora d'interès comunitari o protegides per la
legislació sectorial [ Fins a  20 punts]
- Hàbitats d'interès per llur grau d'amenaça. Es valora en base a les actuacions de millora
d'hàbitats qualificats en un grau màxim d'amenaça a Catalunya [ Fins a 10 punts].

Normativa de protecció 20

- Àmbit de PEIN: la zona d'actuació està inclosa dins l'àmbit del Pla Especial d'Interès
Natural. Com a mínim en un 25% de la seva superfície  [10 punts].
- Actuacions planificades en algun document estratègic aprovat pel municipi
(BCIL, POUM, Pla Especial, Pla Director, etc)   [10 punts].

Municipi que disposi de l'Informe dels espais lliures per a processos de planificació
urbanística i sectorial redactat per la Diputació de Barcelona a partir de l'any 2013 (Informe
Sitxell)

20

La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.

Autoritzacions de la propietat 20

Número de finques on es preveuen actuacions, i autoritzacions i/o acords de custòdia amb
la propietat. Cal indicar les finques que són de propietat pública. Es valorarà de forma
proporcional fins a 20 punts.

Població de l'ens sol·licitant 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].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 20

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 C1-128, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-128-20.pdf
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Redacció de projectes de millora del patrimoni natural
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Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.

Altres condicions:
- Les actuacions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable i fora de l'àmbit d'espais de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o dels Espais Naturals de Protecció Especial amb òrgan
gestor, i se n'han de justificar els valors naturals o els processos ecològics que s'han de protegir, millorar
o restaurar.
- L'import de les actuacions del projecte executiu estarà comprès entre els 10.000 i els 40.000 euros,
com a màxim.
- La sol·licitud ha d'incloure una descripció detallada de les actuacions proposades: objectius, proposta
detallada de les actuacions i localització geogràfica.
- Un cop avaluada la puntuació de les sol·licituds, en cas d'empat, les redaccions de projectes es
realitzaran per ordre de rebuda de les peticions.

Compromisos de qualitat:

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 50 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Vida terrestre

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

Pàgina 32 de 47

https://www.diba.cat/web/ods/aigua-neta-i-sanejament
https://www.diba.cat/web/ods/ciutats-i-comunitats-sostenibles
https://www.diba.cat/web/ods/vida-terrestre


Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Redacció del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de la
franja perimetral

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
Concurrència competitiva

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:
20250

Redacció d'un projecte executiu sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la
franja perimetral de les urbanitzacions i altres nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja
de 500 metres que els envolta, amb l'objectiu d'aportar un instrument tècnic a l'ajuntament que contingui la
informació necessària que ajudi a executar l'obertura i el manteniment de la franja perimetral tal com
estableix la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Es tracta d'un projecte d'obres que conté:
- Criteris tècnics per a l'establiment del traçat de la franja perimetral.
- Inventari forestal.
- Mètodes de tractament de la vegetació.
- Pressupost.
- Estudi bàsic de seguretat i salut.
- Cartografia associada a l'actuació.

El lliurament del projecte es farà de forma presencial per part de tècnics de la Diputació de Barcelona. La
documentació lliurada serà en format paper i digital editable.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de vulnerabilitat de la urbanització o del nucli de població sol·licitat. 30

Es valora la vulnerabilitat dels nuclis de població tenint en compte el creuament de dades
d'orientació, pendent mitjà del terreny i grau de cobertura del sòl:
- Nuclis amb vulnerabilitat molt alta [30 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat alta [25 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana [20 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana baixa [15 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat baixa [10 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat molt baixa [5 punts].

Existència d'antecedents: Es prioritzaran els municipis que no hagin rebut aquest tipus de
recurs en els Catàlegs 2017, 2018 i 2019.

30

- Municipis que no han rebut aquest recurs en els Catàlegs 2017, 2018 o 2019 [30 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs per darrer cop en el Catàleg 2017 [20 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs per darrer cop en el Catàleg 2018 [10 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs per darrer cop en el Catàleg 2019 [5 punts].

Presentació per part de l'ajuntament del plànol del planejament urbanístic vigent del sector
de la urbanització o del nucli de població sol·licitat.

20

- Presentació del plànol en format editable amb el nucli delimitat [20 punts].
- Presentació del plànol en format no editable amb el nucli delimitat [15 punts].
- Presentació del plànol en format editable  amb el nucli no delimitat [5 punts].
- Presentació del plànol en format no editable amb el nucli no delimitat [ 0 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació. 15

- Urbanitzacions o nuclis de població sol·licitats que són contigus a una altra urbanització o
nucli que ja disposa de projecte de franja redactat per l'OTPMIFDA [15 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població on l'OTPMIFDA ha planificat treballs de gestió i
millora forestal a zones contigües a la franja perimetral o a parcel·les públiques objecte de
sol·licitud [15 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població amb PPU redactat per l'OTPMIFDA que per canvis
en el planejament urbanístic municipal requereixin d'un nou projecte [10 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població amb PPU redactat per l'OTPMIFDA abans del 2008
no executats [5 punts].

Aprovació del plànol de delimitació d'acord amb les actualitzacions determinades a l'article
179 de la Llei 2/2014.

5
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Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Redacció del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de la
franja perimetral

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Criteris de la valoració: Puntuació:
- Municipi que disposa del Plànol de delimitació aprovat [5 punts].
- Municipi que no disposa del Plànol de delimitació aprovat [0 punts].

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

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

Dades tècniques C1-166, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-166-20.pdf
Plànol del planejament urbanístic vigent del sector de la urbanització o nucli de població sol·licitat. Per a
urbanitzacions i nuclis de població situats en sòl no urbanitzable, s'ha d'adjuntar un plànol on s'hi
identifiqui la delimitació del nucli  i les edificacions existents.

Nombre màxim de sol·licituds:
- Cada ajuntament pot sol·licitar un màxim de dues (2) urbanitzacions o nuclis de població .
- S'ha de presentar una sol·licitud per cada urbanització o nucli de població.

Altres condicions:
- S'acceptaran les sol·licituds  que presentin urbanitzacions o nuclis de població situats en terrenys
forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.
- No s'acceptaran sol·licituds que afectin a polígons industrials aïllats.
- L'ajuntament nomenarà un interlocutor que pugui actuar com a responsable tècnic de l'ajuntament
durant l'execució dels treballs objecte del recurs.

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 4 dies
hàbils des de la seva formulació.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.
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 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals;  Llei 5/2003, de 22 d'abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama
urbana. Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
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Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Redacció del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de la
franja perimetral

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

dels sector públic. Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Objectius de desenvolupament sostenible

Acció climàtica

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Redacció del projecte executiu per al tractament de vegetació en
parcel·les públiques

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
Concurrència competitiva

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:
20251

Redacció d'un projecte executiu sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en les
parcel·les de la urbanització i altres nuclis de població, que són de titularitat pública i que estan ubicades
dins el perímetre de la franja de protecció, amb l'objectiu d'aportar un instrument tècnic a l'ajuntament que
contingui la informació necessària que ajudi a executar l'obertura i el manteniment de les parcel·les
públiques tal com estableix la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Es tracta d'un projecte d'obres que conté:
- Criteris tècnics per a l'establiment del traçat de la franja perimetral.
- Inventari forestal.
- Mètodes de tractament de la vegetació.
- Pressupost.
- Estudi bàsic de seguretat i salut.
- Cartografia associada a l'actuació.

El lliurament del projecte es farà de forma presencial per part de tècnics de la Diputació de Barcelona. La
documentació lliurada serà en format paper i digital editable.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de vulnerabilitat de la urbanització o del nucli de població sol·licitat 30

Es valora la vulnerabilitat dels nuclis de població tenint en compte el creuament de dades
d'orientació, pendent mitjà del terreny i grau de cobertura del sòl:
- Nuclis amb vulnerabilitat molt alta [30 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat alta [25 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana [20 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana baixa [15 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat baixa [10 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat molt baixa [5 punts].

Existència d'antecedents: Es prioritzaran els municipis que no hagin rebut aquest tipus de
recurs en els Catàlegs 2017, 2018 i 2019

30

- Municipis que no han rebut aquest recurs en el Catàleg 2017, 2018 ni 2019 [30 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs per darrer cop en el Catàleg 2017 [20 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs per darrer cop en el Catàleg 2018 [10 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs per darrer cop en el Catàleg 2019 [5 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 25

- Urbanitzacions o nuclis de població sol·licitats que són contigus a una altra urbanització o
nucli que ja disposa de projecte redactat per l'OTPMIFDA [25 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població on l'OTPMIFDA ha planificat treballs de gestió i
millora forestal a zones contigües a la franja perimetral o a parcel·les públiques objecte de
sol·licitud [25 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població amb PPU redactat per l'OTPMIFDA que per canvis
en el planejament urbanístic municipal requereixin d'un nou projecte [15 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població amb PPU redactat per l'OTPMIFDA abans del 2008
no executats [5 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)

10

- Municipis amb alt risc d'incendi segons Decret 64/1995 i annex 7 INFOCAT  [10 punts].
- La resta de municipis [0 punts].

Aprovació del plànol de delimitació d'acord amb les actualitzacions determinades a l'article
179 de la Llei 2/2014.

5

- Municipi que disposa del Plànol de delimitació aprovat [5 punts].
- Municipi que no disposa del Plànol de delimitació aprovat [0 punts].
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Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Redacció del projecte executiu per al tractament de vegetació en
parcel·les públiques

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

Criteris de la valoració: Puntuació:

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

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

Dades tècniques C1-167, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-167-20.pdf
Cal adjuntar:
- un certificat de l'ajuntament o de la seu electrònica del cadastre de la titularitat, la referència cadastral i
la superfície de la parcel·la o parcel·les sol·licitades.
- un certificat de l'ajuntament conforme la urbanització o nucli de població disposa d'una franja perimetral
executada en les condicions tècniques que estableix la legislació vigent, en un percentatge igual o
superior al 80% al total de la franja prevista segons projecte, i a més, que la franja existent ha estat
mantinguda en els darrers dos anys, d'acord amb la normativa aplicable. (Aquest certificat no és
necessari si la franja perimetral s'ha executat durant els anys 2018 o 2019, amb ajut econòmic d'aquesta
Diputació).

Nombre màxim de sol·licituds:
- Cada ajuntament pot sol·licitar un màxim de dues (2) urbanitzacions o nuclis de població.
- S'ha de presentar una sol·licitud per cada urbanització o nucli de població.

Altres condicions:
- S'acceptaran les sol·licituds de parcel·les ubicades en urbanitzacions o nuclis de població situats en
terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.
- S'acceptaran les sol·licituds de parcel·les amb una superfície total acumulada d'un mínim de 0,5
hectàrees.
- La urbanització o nucli de població sol·licitat ha de tenir redactat i executat el projecte sobre la reducció
de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral (PPU) redactat per la Diputació
de Barcelona a partir de l'any 2008 inclòs.
- L'ajuntament nomenarà un interlocutor que pugui actuar com a responsable tècnic de l'ajuntament
durant l'execució de l'assistència tècnica objecte del recurs.
- Amb la sol·licitud d'aquest recurs l'ajuntament es compromet tàcitament a assegurar el futur
manteniment de les parcel·les objecte de l'ajut mitjançant l'instrument de finançament que es consideri
més oportú.

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 4 dies
hàbils des de la seva formulació.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.
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.
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Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Redacció del projecte executiu per al tractament de vegetació en
parcel·les públiques

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals;  Llei 5/2003, de 22 d'abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama
urbana. Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
dels sector públic. Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Objectius de desenvolupament sostenible

Acció climàtica

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Treballs forestals d'obertura de la franja perimetral

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 econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Nova inversió

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:
20281

Suport econòmic als municipis per a l'execució material dels treballs forestals de reducció de la densitat de
l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral de baixa combustibilitat, en les urbanitzacions i altres
nuclis de població situats en una zona d'interfície urbana-forestal que disposin del Projecte de prevenció
d'incendis forestals a les urbanitzacions i altres nuclis de població (PPU) redactat per la Diputació de
Barcelona, amb l'objectiu de complir la legislació vigent: Llei 5/2003, de 22 d'abril, i Decret 123/2005, de 14
de juny.

L'ajut econòmic inclou:
- L'execució material dels treballs forestals
- La direcció facultativa de l'obra
No inclou:
- Treballs forestals de manteniment de la franja perimetral.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de vulnerabilitat de la urbanització o del nucli de població sol·licitat. 30

Es valora la vulnerabilitat dels nuclis de població tenint en compte el creuament de dades
d'orientació, pendent mitjà del terreny i grau de cobertura del sòl.
- Nuclis amb vulnerabilitat molt alta [30 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat alta [25 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana [20 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana baixa [15 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat baixa [10 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat molt baixa [5 punts].

Densitat d'arbrat de la franja perimetral de la urbanització o del nucli de població sol·licitat. 20

- Es valora amb major puntuació els nuclis de població que el total de la superfície de la
franja  perimetral amb actuació està ocupada majoritàriament per una densitat de l'arbrat
superior a 150 peus /ha  i amb menor puntuació les que tenen una densitat de l'arbrat
inferior.
- Cada nucli de població tindrà una puntuació segons l'inventari forestal del PPU.

Antiguitat del projecte de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral
de baixa combustibilitat (PPU).

20

Es valora amb major puntuació els nuclis de població amb projectes més recents respecte
els antics.
- Projecte redactat els anys 2018, 2019 o 2020 [20 punts].
- Projecte redactat els anys 2015, 2016 o 2017 [15 punts].
- Projecte redactat els anys 2013 o 2014 [10 punts].
- Projecte redactat abans de l'any 2014 [5 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació. 20

- Urbanitzacions o nuclis de població on manca concloure actuacions iniciades en el marc
de l'anterior catàleg de serveis que, per causes degudament justificades, no es van poder
finalitzar complint les obligacions establertes per la Llei 5/2003 de Prevenció d'Incendis
Forestals a les Urbanitzacions i nuclis de població [20 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població on l'OTPMIFDA ha planificat treballs de gestió i
millora forestal a zones contigües a la franja perimetral o a parcel·les públiques objecte de
sol·licitud [20 punts].
- La resta [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).

10

- Municipis amb alt risc d'incendi segons Decret 64/1995 i annex 7 INFOCAT [10 punts].
- La resta de municipis [0 punts].
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Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Treballs forestals d'obertura de la franja perimetral

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

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 C1-168, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-168-20.pdf
Cal acreditar mitjançant un certificat de l'ajuntament:
-  En els casos d'urbanitzacions i nuclis de població situats en sòl no urbanitzable, la relació de
finques i trams afectats dels que es disposa autorització de la propietat.

Nombre màxim de sol·licituds:
- Cada ajuntament pot sol·licitar un màxim de quatre (4) urbanitzacions o nuclis de població.
- S'ha de presentar una sol·licitud per cada urbanització o nucli de població.

Altres condicions:
- S'acceptaran les sol·licituds d'obertura de franja perimetral que disposin el corresponent projecte de
reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral (PPU) redactat per la Diputació de
Barcelona a partir de l'any 2008 inclòs, excepte en el cas d'urbanitzacions i nuclis de població ubicats en
sòl no urbanitzable; en aquest cas s'acceptaran les sol·licituds que disposin de PPU redactat a partir de
l'any 2013 inclòs.
- Per a urbanitzacions i nuclis de població situats en sòl no urbanitzable, només seran objecte de
valoració de la sol·licitud aquells trams afectats pel traçat de la franja perimetral on l'ajuntament disposi
d'autorització de la propietat.
- L'ajuntament es responsabilitzarà de tramitar les autoritzacions pertinents per a l'execució de les
actuacions previstes.
- Per determinar l'import de l'ajut econòmic es prendrà com a base de càlcul els imports del projecte
(PPU), actualitzat amb l'IPC que correspongui en funció de l'antiguitat del projecte. A més, s'afegirà
entre un 6 i un 10% d'aquest import per sufragar el cost de la direcció facultativa d'obra. Aquest
percentatge dependrà de la complexitat d'execució del projecte i sempre serà d'un mínim de 450 euros.
- El cost mínim de l'actuació objecte d'ajut s'estableix en un mínim de 2.000 euros.
- Es pot desestimar la sol·licitud en els casos que:
  . L'Ajuntament hagi rebut ajut públic per a l'obertura de la franja de la urbanització o nucli de població
sol·licitat i consti que els treballs d'obertura compleixen amb els criteris tècnics establerts en l'actual
legislació.
  . L'any de redacció del projecte PPU sigui anterior al planejament urbanístic municipal vigent.
- Amb la sol·licitud d'aquest recurs l'ajuntament es compromet tàcitament a assegurar el futur
manteniment de la franja objecte de l'ajut mitjançant l'instrument de finançament que es consideri més
oportú.

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:

L'import individualitzat de l'ajut no pot excedir els percentatges següents sobre la despesa total de la
inversió: 80% per a municipis de més de 20.000 habitants; 85% per a municipis d'entre10.001 i 20.000
habitants; 90% per a municipis d'entre 5.001 i10.000 habitants; 95% per a municipis d'entre 2.501 i
5.000 habitants; i 100% per a municipis de fins a 2.500 habitants, o ajuts iguals o inferiors a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles:

Capítol 2.

Termini d'execució i justificació:
Execució diferida: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins al 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 31/03/2022

Documentació per a la justificació:
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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

- La Direcció facultativa d'obra ha d'aportar a l'Ajuntament la següent documentació: acta d'inici d'obra,
actes de visita d'obra, certificació final d'obra, acta de recepció provisional d'obra i, en el cas que es
produïssin canvis de traçat de la franja respecte al previst inicialment al projecte, un mapa (plànol as
built) digitalitzat amb el traçat finalment executat.

L'ajuntament haurà d'adjuntar la documentació presentada per la direcció facultativa d'obra, en el
moment de la justificació de l'ajut.

Altres condicions d'execució i justificació:
- Els treballs han de ser realitzats per una empresa de treballs forestals amb l'epígraf IAE 912.
- La Direcció facultativa d'obra (DFO) ha de ser realitzada per un enginyer/a de forests o enginyer/a
tècnic/a forestal col·legiat/da.
- A l'acta d'inici es farà constar obligatoriament i literalment: que els signants disposen de còpies de la
documentació escrita i cartogràfica del projecte, i que en són coneixedors del seu contingut i dels
objectius a assolir.
- La DFO no pot decidir unilateralment el canvi de traçat de la franja. Qualsevol incidència en aquest
sentit ha de ser notificada a l'ajuntament, qui ho comunicarà a l'OTPMIFDA per a una valoració
consensuada.
- Personal tècnic de la Diputació de Barcelona realitzarà una revisió dels treballs executats per confirmar
l'adequació tècnica dels mateixos a la normativa vigent, i redactarà el corresponent informe tècnic de
validació per tal que es pugui tramitar la liquidació definitiva de l'ajut i/o tancament de l'expedient
administratiu. També es validarà l'assistència prestada per la DFO.
- Es validaran favorablement aquells trams o subtrams que compleixin completament la normativa. La
validació efectuada pel personal tècnic de l'OTPMIFDA es recolzarà en l'acta de certificació final d'obra.
En aquestes actes, és obligatori que constin el detall dels trams certificats totalment, l'import certificat
per cada tram i l'import total de l'obra certificada.

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 4 dies
hàbils des de la seva formulació.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals;  Llei 5/2003, de 22 d'abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama
urbana. Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
dels sector públic. Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Objectius de desenvolupament sostenible

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

Acció climàtica

Vida terrestre

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

Pàgina 42 de 47

https://www.diba.cat/web/ods/accio-climatica
https://www.diba.cat/web/ods/vida-terrestre


Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població
Treballs forestals en les parcel·les públiques ubicades dins del
perímetre de la franja perimetral

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 econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Materia
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Nova inversió

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:
20282

Suport econòmic als municipis per a l'execució material dels treballs forestals de reducció de la densitat de
l'arbrat i estassada del sotabosc a les parcel·les  i zones verdes interiors a la franja de protecció de les
urbanitzacions i altres nuclis de població situats en les zones d'interfície urbana-forestal, que disposin del
Projecte de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i altres nuclis de població (PPU) redactat per
la Diputació de Barcelona i que siguin de titularitat d'un ens públic local, amb l'objectiu de complir la
legislació vigent: Llei 5/2003, de 22 d'abril, i Decret 123/2005, de 14 de juny.

L'ajut econòmic inclou:
- L'execució material dels treballs forestals
- La direcció facultativa de l'obra
No inclou:
- Treballs forestals de manteniment de les parcel·les.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de vulnerabilitat de la urbanització o del nucli de població sol·licitat. 30

Es valora la vulnerabilitat dels nuclis de població tenint en compte el creuament de dades
d'orientació, pendent mitjà del terreny i grau de cobertura del sòl.
- Nuclis amb vulnerabilitat molt alta [30 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat alta [25 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana [20 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana baixa [15 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat baixa [10 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat molt baixa [5 punts].

Densitat d'arbrat  de la urbanització o del nucli de població sol·licitat. 20

- Es valora amb major puntuació els nuclis de població que el total de la superfície de la
franja  perimetral amb actuació està ocupada majoritàriament per una densitat de l'arbrat
superior a 150 peus/ha  i amb menor puntuació les que tenen una densitat de l'arbrat
inferior.
- Cada nucli de població tindrà una puntuació segons l'inventari forestal del PPU.

Antiguitat del projecte de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les
interiors a la franja perimetral.

20

Es valora amb major puntuació els nuclis de població amb projectes més recents respecte
els antics.
- Projecte redactat els anys 2018, 2019 o 2020 [20 punts].
- Projecte redactat els anys 2015, 2016 o 2017 [15 punts].
- Projecte redactat els anys 2013 o 2014 [10 punts].
- Projecte redactat abans de l'any 2014 [5 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació. 20

- Urbanitzacions o nuclis de població on manca concloure actuacions iniciades en el marc
de l'anterior catàleg de serveis que, per causes degudament justificades, no es van poder
finalitzar complint les obligacions establertes per la Llei 5/2003 de Prevenció d'Incendis
Forestals a les Urbanitzacions i nuclis de població [20 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població on l'OTPMIFDA ha planificat treballs de gestió i
millora forestal a zones contigües a la franja perimetral o a parcel·les públiques objecte de
sol·licitud [20 punts].
- La resta [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).

10

- Municipis amb alt risc d'incendi segons Decret 64/1995 i annex 7 INFOCAT [10 punts].
- La resta de municipis [0 punts].
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Criteris de la valoració: Puntuació:

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 C1-169, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-169-20.pdf
- Cal adjuntar un certificat de l'Ajuntament o un certificat de la seu electrònica del cadastre on constin la
titularitat de la parcel·la o parcel·les sol·licitades.

- Cal acreditar amb un certificat de l'Ajuntament, que la urbanització o nucli de població disposa d'una
franja perimetral en les condicions tècniques que estableix la legislació vigent, en un percentatge igual o
superior al 80% al total de la franja prevista al projecte. També que la franja existent ha estat
mantinguda en els darrers dos anys, d'acord amb la normativa aplicable. (Aquest certificat no és
necessari si la franja s'ha executat els anys 2018 o 2019, amb ajut econòmic de la Diputació de
Barcelona).

Nombre màxim de sol·licituds:
- Cada ajuntament pot sol·licitar un màxim de quatre (4) urbanitzacions o nuclis de població.
- S'ha de presentar una sol·licitud per cada urbanització o nucli de població.

Altres condicions:
- S'acceptaran les sol·licituds que disposin del corresponent projecte de reducció de l'arbrat i estassada
del sotabosc a les parcel·les i zones verdes (PPU) redactat per la Diputació de Barcelona a partir de
l'any 2008 inclòs.
- Per determinar l'import de l'ajut econòmic es prendrà com a base de càlcul els imports del projecte
(PPU), actualitzat amb l'IPC que correspongui en funció de l'antiguitat del projecte. A més, s'afegirà
entre un 6 i un 10% d'aquest import per sufragar el cost de la direcció facultativa d'obra. Aquest
percentatge dependrà de la complexitat d'execució del projecte i sempre serà d'un mínim de 450 euros.

- El cost mínim de l'actuació objecte d'ajut s'estableix en un mínim de 2.000,00 euros.
- Es pot desestimar la sol·licitud en els casos que:
  . L'ajuntament hagi rebut ajut públic per a l'execució de les parcel·les sol·licitades
  . L'any de redacció del projecte PPU sigui anterior al planejament urbanístic municipal vigent.
- Amb la sol·licitud d'aquest recurs l'ajuntament es compromet tàcitament a assegurar el futur
manteniment de les parcel·les objecte de l'ajut mitjançant l'instrument de finançament que es consideri
més oportú.

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:

L'import individualitzat de l'ajut no pot excedir els percentatges següents sobre la despesa total de la
inversió: 80%  per a municipis de més de 20.000 habitants; 85% per a municipis d'entre10.001 i 20.000
habitants; 90% per a municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants; 95% per a  municipis d'entre 2.501 i
5.000 habitants; i 100% per a municipis de fins a 2.500 habitants, o ajuts iguals o inferiors a 2.000,00
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles:

Capítol 2.

Termini d'execució i justificació:
Execució diferida: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins al 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 31/03/2022
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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

La Direcció facultativa d'obra ha d'aportar a l'ajuntament la següent documentació: acta d'inici d'obra,
actes de visita d'obra, certificació final d'obra i acta de recepció provisional d'obra.

L'ajuntament haurà d'adjuntar la documentació presentada per la direcció facultativa d'obra, en el
moment de la justificació de l'ajut.

Altres condicions d'execució i justificació:
- Els treballs han de ser realitzats per una empresa de treballs forestals amb l'epígraf IAE 912.
- La Direcció facultativa d'obra (DFO) ha de ser realitzada per un enginyer/a de forests o enginyer/a
tècnic/a forestal col·legiat/da.
- A l'acta d'inici es farà constar obligatòriament i literalment que els signants disposen de còpies de la
documentació escrita i cartogràfica del projecte, i que en són coneixedors del seu contingut i dels
objectius a assolir.
- Personal tècnic de la Diputació de Barcelona realitzarà una revisió dels treballs executats per confirmar
l'adequació tècnica dels mateixos a la normativa vigent, i redactarà el corresponent informe tècnic de
validació per tal que es pugui tramitar la liquidació definitiva de l'ajut i/o tancament de l'expedient
administratiu. També es validarà l'assistència prestada per la DFO.
- Es validaran favorablement aquelles parcel·les que compleixin completament la normativa. La validació
efectuada pel personal tècnic de l'OTPMIFDA es recolzarà en l'acta de certificació final d'obra. En
aquestes actes, és OBLIGATORI que constin el detall de les parcel·les certificades totalment, l'import
certificat per cada una i l'import total de l'obra certificada.

Compromisos de qualitat:

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 4 dies
hàbils des de la seva formulació.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte
amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals;  Llei 5/2003, de 22 d'abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama
urbana. Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
dels sector públic. Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Objectius de desenvolupament sostenible

Acció climàtica

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

Vida terrestre

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