
Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Avaluació i gestió ambiental
Adequació acústica de locals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Una per ens local.

Capítol 2. 
Capítol 4. 

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat objecte del suport a través del present recurs.

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:
10.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 10%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens 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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Avaluació i gestió ambiental
Avaluació de la qualitat de les aigües

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Condicions de sol·licitud

- En l'apartat d'observacions de la sol·licitud electrònica, cal especificar el nom de les fonts naturals a analitzar.
- Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals, els resultats de les anàlisis poden estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Avaluació i gestió ambiental
Avaluació del soroll

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-004, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-004-20.pdf
Màxim 4 sol·licituds per ens i per any.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Avaluació i gestió ambiental
Estudis de la qualitat de l'aire

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Condicions de sol·licitud

Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals, els estudis poden estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Cessió de bicicletes elèctriques

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Una per ens local amb un màxim de 2 unitats.Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-007, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-007-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Mesures locals de mitigació i adaptació al canvi climàtic i de promoció de la sostenibilitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-008, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-008-20.xlsx
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Els municipis pertanyents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han de tenir ja redactat el Pla d'adaptació.
Per la redacció dels PAESC en municipis que tenen un PAES elaborat cal haver fet un seguiment del Pla com a mínim.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Promoció de la mobilitat sostenible

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-009, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-009-20.pdf
Dos per ens local però de linies diferents.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Per a cadascuna de les línies de suport caldrà aportar, com a requisit per a la concessió de l'ajut, una fitxa específica amb la informació bàsica de l'equipament 
objecte del suport

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circular

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-010, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-010-20.pdf
Una per ens local

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Per la sol·licitud de redacció de plecs és imprescindible presentar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica dels servei
Per la sol·licitud d'estudis de viabilitat tècnica i econòmica en la recollida de residus és imprescindible presentar un estudi de caracterització de la fracció resta
No hi ha d'haver reiteració en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anys

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Suport a la gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbana

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-011, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-011-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Per a la sol·licitud d'inventaris i plans de poda de l'arbrat viari és imprescindible saber el nombre aproximat d'arbres de l'arbrat viari gestionats per l'ajuntament .
Per la sol·licitud de projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans o de foment d'agricultura local sostenible, és imprescindible tenir un espai

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Suport a la gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-012, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-012-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

No hi ha d'haver reiteració en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anysAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Suport a les agències d'energia

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Certificats de secretaria on constin el nombre de municipis atesos, tipus de submistrament controlats, el nombre de CUPS sobre les que es fa comptabilitat 
energètica, personal contractat per efectuar aquestes tasques, tipus de contracte i dedicació.
Una per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

De capítol 1, es pot justificar un màxim del 80% de l'ajut.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

En cas d'haver obtingut un ajut d'aquest recurs l'any 2019, es facilitaran les dades detallades dels consums de cada subministrament durant el 2019 i els 
estalvis aconseguits front el 2018.

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Es considera Agència Local de la Energia a un ens supramunicipal, amb personal dedicat a la millora i a l'eficiència energètica municipal (totalment o 
parcialment) i que gestiona la comptabilitat energètica d'un nombre determinat de municipis.

Altres condicions:

Execució anticipada: 01/10/2019 a 30/09/2020 
Justificació fins 15/11/2020

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Suport en la gestió de l'amiant

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-013, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-013-20.pdf
una per ens local

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Activitats de sensibilització i educació ambiental

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-002, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-002-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-010, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-010-20.pdf

Documentació per a la justificació:
5.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Caldrà adjuntar o enllaçar el material de generat per l'activitat de sensibilització (pdf dels materials editats, fotografies, enllaços de les noticies generades, 
triptics o cartells de difusió).

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Activitats d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals. Va d'aigua

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-003, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-003-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-011, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-011-20.pdf

Documentació per a la justificació:
10.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 

Pàgina 16 de 329



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Campanyes d'estalvi energètic: 50/50 (escoles) i Passa l'energia (equipaments)

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-005, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-005-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Els suports dels projectes 50/50 es desenvoluparan aproximadament al llarg del curs escolar 2020/2021.
Els projectes passa l'energia es durant a terme entre el segon semestre de 2020 fins al juny de 2021.
Cal que els ajuntaments es comprometin a retornar un % dels estalvis aconseguits als equipaments participants. 
Caldrà que els ajuntaments beneficiaris signin un conveni / document d'acord (veure model a www.diba.cat/mediambient/educacio 50-50) abans del 15 
d'octubre de 2020.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-006, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-006-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En el cas de les rutes de geocerca o altres itineraris, l'ajuntament s'ha de comprometre a fer el seu seguiment l mateniment com a mínim durant un any.
En el cas que sigui adient, els ens locals hauran de difondre els projectes que es desenvolupin a través del seus mecanismes de divulgació.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Animals de companyia
Animals de companyia (gossos i gats)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-052, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-052-20.pdf
Una per ens.

Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

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

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Consum
Campanyes de control i disciplina de mercat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Una per ens.Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Consum
Servei de mediació en consum

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Una per ens.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-018, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-018-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Consum
Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Una per ens.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Anàlisi de la viabilitat de la creació d'un servei de mediació ciutadana

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-036, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-036-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud

- Adreçat a ajuntaments amb més de 10.000 habitants i consells comarcals.
- Excepcionalment s'estudiarà la viabilitat de desenvolupar projectes en ajuntaments amb població inferior si l'estructura organitzativa i característiques de l'ens 
local ho justifiquen.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Finançament en l'àmbit de la convivència, diversitat i drets civils

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
30.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord 
amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE)

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-042, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-042-20.pdf
Una sol·licitud per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Tenir ordenança municipal de convivència i civisme vigent. En el cas de no tenir contemplades les mesures alternatives a la sanció econòmica en l'ordenança, 
voluntat per a introduir-les.
- Disposar d'agents de l'ordre públic amb competència sancionadora.
- Recursos humans i materials necessaris per dur a terme accions educatives i reparadores.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Impuls d'agents d'acció comunitària a l'espai públic

Recurs econòmic

Fons de prestació

 Capítol 1. Capítol 2.Despeses elegibles:

 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.pdfDades tècniques C4-054, descarregueu-lo 

 a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-054-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Són destinataris els ajuntaments de més de 20.000 habitants o amb una densitat de població (hab/km2) superior en 3 vegades a la mitjana de la província de 
  Barcelona (mitjana 733,2 a 2019).Es finançaran professionals de la integració social, dinamització comunitària, educació social, agents comunitaris, 

  mediació, suport a comunitats de veïnatge, agents de convivència, agents cívics, agents salut o altres figures de l'àmbit intervenció social.Funcions:- 
Facilitar informació a la ciutadania sobre les mesures de prevenció sanitària COVID-19 amb l'objectiu d'afavorir la conscienciació, les actituds i els 

 comportaments cívics i responsables i evitar sancions i multes administratives.- Orientar, informar sensibilitzar el veïnat respecte de les recomanacions de 
 salut pública per a la prevenció.- Abordar tensions, desavinences, conflictes de forma coordinada amb altres agents i equips locals que intervenen en l'espai 

  públic.- Dinamitzar l'espai públic amb activitats socioeducatives, orientatives i/o de sensibilització.- Vetllar per a la no-discriminació en les tasques 
d'informació, difusió i de caire socioeducatiu.

Altres condicions d'execució i justificació: 

 Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. 
Capítol 2. 

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Els ens han de disposar de servei de mediació ciutadana i haver estat al programa de mediació ciutadana de la Diputació durant almenys el 2019.
- L'entrada de nous ens al fons es condiciona a un projecte del servei i l'informe de viabilitat favorable elaborat pel servei (veure recurs de "Anàlisi de la viabilitat 
de la creació d'un servei de mediació ciutadana").

 - El servei ha de ser gratuït i obert al públic, i ha de garantir l'atenció a la ciutadania tot l'any. Si de forma extraordinària s'ha de tancar, s'ha de comunicar de 
manera formal a la Diputació.
 - Destinar l'import concedit a cobrir part de les despeses de contractació de professional/s de mediació i suport al manteniment del servei de mediació durant 

l'any de vigència.
 - Contractar i/o disposar de professional/s de la mediació per les hores setmanals que corresponguin en funció de la població/tram fixat.

- Si el servei es presta per empresa externa cal prorratejar les hores de vacances de l'any per donar compliment a les hores setmanals mínimes en còmput 
anual.
- En cas que la contractació dels/les mediadors/es sigui per capítol 1 cal contractar i justificar el compliment de les hores setmanals segons el calendari laboral, 
sense prorratejar les hores de vacances.
 - S'ha de comunicar a la Diputació qualsevol canvi en l'equip de mediació.
 - Aportar els recursos materials i tècnics necessaris per al desenvolupament de seva tasca.

- Fer difusió de l'existència i característiques del servei.
- Participar al cercle de comparació intermunicipal de mediació ciutadana de la Diputació. 

 - Afavorir la participació de professionals en les accions formatives que ofereix la Diputació. Participació obligatòria en els espais de compartició de la pràctica 
de la mediació si el servei és unipersonal i durant el primer any d'entrada en funcionament.

 - Fer constar a la web l'existència del servei i característiques d'accés.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana

Recurs econòmic

Fons de prestació

 - Activitat: Formularis de memòria, d'acord amb el model existent.
 - Servei i organització: Certificat del secretari/a on consti si el servei de mediació ha estat obert ininterrompudament i/o els mesos en que ha estat obert, horari 
d'obertura, hores setmanals i anuals de contractació professional/s de mediació. Cal que el certificat relacioni els/les mediadors/es del servei (nom, cognoms i 
DNI) i que indiqui si aquest personal ha estat contractat amb capítol 1 o 2.

 - Professional: Còpia autèntica del títol de mediació dels/de les professionals del servei de mediació que cobreixen les hores subvencionades per la Diputació. 
El títol només s'haurà d'aportar una vegada.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Plans locals per a la promoció de la convivència

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-045, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-045-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Consells comarcals i mancomunitats: 
 - Organitzatiu: Per les característiques del producte és necessari l'existència d'estructures tècniques compartides pels diferents municipis en l'àmbit de la 

convivència 
 - Polític: compromís formal dels municipis amb l'elaboració del pla.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Promoció de la convivència als espais públics o les comunitats de veïns i veïnes

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-046, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-046-20.pdf
Una sol·licitud per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Escollir una de les dues opcions:
 - Actuacions per a la promoció de la convivència als espais públics
 - Actuacions per a la promoció de la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-047, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-047-20.pdf
Una sol·licitud per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-048, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-048-20.pdf
Una sol·licitud per ens local

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Convivència, diversitat i drets civils
Servei itinerant de mediació ciutadana

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-050, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-050-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Dones i LGTBI
Abordatge integral de les violències masclistes

Recurs econòmic

Fons de prestació

  Capítol 1. Capítol 2. Capítol 4.Despeses elegibles:

 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.pdfDades tècniques C4-053, descarregueu-lo 

 a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-053-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Import mínim de concessió: 3.000 eurosAltres condicions d'execució i justificació: 

 Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Dones i LGTBI
Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-037, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-037-20.pdf
Els ens locals aportaran informació addicional per a una millor i més adequada comprensió de la sol·licitud quan sigui necessària

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud

- Per a realitzar la sol.licitud es requereix de l'anàlisi prèvia del tema a tractar per part del servei gestor qui avaluarà la seva adequació al recurs ofertat. Es 
recomana contacte previ  per correu electrònic a l'Oficina de les Dones i LGTBI (o.doneslgtbi@diba.cat).
- En el camp "Actuació" de la sol.licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència tècnica sol.licitada d'acord amb la descripció del recurs.
- En el camp "Observacions" de la sol.licitud electrònica, especifiqueu la motivació de la sol.licitud.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Dones i LGTBI
Avaluacions de plans d'igualtat de gènere

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-038, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-038-20.pdf
Cal adjuntar el Pla d'igualtat de gènere de ciutadania, o l'intern, i els documents de recollida i de seguiment de dades i indicadors que es tinguin fets

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En cas d'avaluació de pla intern, es requereix també l'assistència de la tècnica de recursos humans.Altres condicions:

Document final d'avaluació.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Dones i LGTBI
Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-039, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-039-20.pdf
Protocol d'actuació violència masclista anterior (o esborrany en procés de redacció).
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Dones i LGTBI
Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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
Es pot requerir documentació complementària a la memòria de justificació en cas que es consideri necessari.

Documentació per a la justificació:
40.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord 
amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Dones i LGTBI
Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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
Es pot requerir documentació complementària a la memòria de justificació en cas que es consideri necessari.

Documentació per a la justificació:
40.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord 
amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts

Altres condicions:

A la memòria de justificació, a l'apartat `Avaluació de l'actuació, impacte i resultats', especifiqueu les dades següents:
- Disposeu d'un servei d'informació i atenció a les dones? (Si/no).
- Nombre de dones ateses al 2020 i nombre d'atencions realitzades. 
- Dades d'atenció psicològica, jurídica i a fills/es.
- Nombre de derivacions al Servei d'intervenció especialitzada (SIE).

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Dones i LGTBI
Plans i projectes d'igualtat de gènere

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-043, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-043-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Dones i LGTBI
Plans locals LGTBI

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-044, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-044-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Dones i LGTBI
Sensibilització envers les relacions igualitàries

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-049, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-049-20.pdf
Dues per ens local. L'ens local pot triar una o dues campanyes. Cada sol·licitud anirà acompanyada d'un únic formulari adjunt i una entrada al PMT.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Es requereix el compromís d'una participació mínima de 10 persones.
- En el cas de consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals i entitats municipals descentralitzades hauran de realitzar l'activitat en municipis inferiors als 
20.000 habitants, i l'ajuntament d'aquest municipi no ha d'haver presentat també sol·licitud de recurs d'activitat per la mateixa campanya.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Dones i LGTBI
Suport a la implementació dels punts liles

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Dades tècniques C1-051, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-051-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Memòria de realització, descarregueu-la a: 
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Una vegada realitzat el recurs, l'ens haurà d'enviar a l'Oficina de les Dones i LGTBI una memòria justificativa de l'activitat realitzada.

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- L'ens disposarà del recurs durant un màxim d'una setmana.
 - L'activitat on s'utilitza el material de préstec haurà de comptar amb una persona responsable del seu manteniment i bon ús.
 - La recollida i el retorn del material va a càrrec de l'ajuntament.  El material s'haurà de recollir a la plataforma de logística ubicada a l'Av. La Ferreria, 11 de 

Montcada i Reixac.
- La responsabilitat de l'ús del material va a càrrec de l'ajuntament que haurà de disposar de les assegurances pertinents.
- Cal seguir les indicacions de muntatge i desmuntatge generals que s'adjunten amb la cessió del material.
- Els desperfectes del material produït per la seva mala utilització aniran a càrrec de l'ajuntament.
- La programació de les festes o activitats en els espais vinculats als punts liles han de garantir ser lliures de sexismes.
- La participació en la formació per a la implementació d'un punt lila organitzada per part del centre gestor.

Altres condicions:

A la memòria de justificació, a l'apartat "Avaluació de l'actuació, impacte i resultats", especifiqueu les dades següents:
- Nombre actuacions realitzades
- Demanda d'informació i sensibilització
- Derivacions.
- On s'ha derivat?
- Tipologia de públic (edat, identitat de gènere, ...)

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

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

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-016, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-016-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- No haver sol·licitat el recurs a la convocatòria del Catàleg XGL 2019.
- La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de concertació que podeu trobar a https://www.diba.cat/web/benestar/auditories.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Inclusió social i lluita contra la pobresa
Espais d'intercanvi dels plans locals d'acció comunitària inclusiva

Recurs tècnic

Gestió relacional

Dades tècniques C1-025, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-025-20.pdf
Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per servei.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

És necessària la participació com a mínim al 80% de les sessions i dinàmiques de treball del tècnic/a referent de l'ens sol·licitant.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Inclusió social i lluita contra la pobresa
Garantia de drets bàsics

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-027-20.pdf
1 entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del 
copagament dels SAD: TASSAD i Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Inclusió social i lluita contra la pobresa
Plans locals d'acció comunitària inclusiva

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-031, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-031-20.pdf
Una entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del 
copagament dels SAD: TASSAD i Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Per accedir a "Suport al disseny de les línies d'actuació i a la implementació de plans d'acció comunitària inclusiva" cal  tenir una "Diagnosi d'inclusió i exclusió 
social".

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i joves

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-015, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-015-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Compromís de l'ens local de constituir un grup mínim de 10 participants (professionals, pares/mares).
- També adreçat a agrupacions de municipis.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
Avaluació de xarxes locals d'infància i adolescència

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-017, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-017-20.pdf
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de 
drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

La xarxa d'infància i adolescència ha de ser liderada pels serveis socials bàsics.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
Eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescència en risc

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-023, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-023-20.pdf
Document de diagnosi  de la situació de la infància i l'adolescència al territori (en cas de sol.licitud de pla d'acció i que aquesta diagnosi no s'hagi fet amb el 
suport del Servei de Suport de Programes Socials)
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de 
drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

En cas de sol.licitar suport pel disseny del pla d'acció s'ha de disposar d'una diagnosi actualitzada de la situació de la infància i l'adolescència al territoriAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles

Recurs tècnic

Gestió relacional

Dades tècniques C1-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-024-20.pdf
Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per servei.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Per tal d'obtenir el certificat d'assistència cal haver assistit al 100% de les sessions.
- També adreçat a agrupacions de municipis.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Dades tècniques C1-026, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-026-20.pdf
Una sol·licitud per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Existència de Centre d'Educació Secundària al municipi.
- Disposar d'un espai on ubicar l'exposició de més de 100 m2. 
- L'ens local té la responsabilitat de promoure la difusió de les activitats al voltant de l'exposició per garantir la màxima participació dels diferents destinataris: 
adolescents, joves i famílies.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
Finançament extraordinari per lluitar contra l'exclusió social d'infants i adolescents

Recurs econòmic

Fons de prestació

  Capítol 1. Capítol 2. Capítol 4.Despeses elegibles:

 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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

- El fons de prestació es pot destinar a: suport al lleure (beques d'activitats), suport psicològic i atenció especialitzada, altres necessitats derivades de 
 situacions d'exclusió social.- Si l'ens destinatari vol delegar el fons a la seva àrea bàsica, a l'hora de justificar haurà d'enviar el model C4-003-20, que pot 

haver emplenat l'ens a qui ha delegat, però que ha de ser enviat pel destinatari de l'ajut.

Altres condicions d'execució i justificació: 

 Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-030, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-030-20.pdf
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de 
drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

També adreçat a agrupacions de municipis.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
Serveis d'intervenció socioeducativa

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-033, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-033-20.pdf
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de 
drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Pàgina 55 de 329



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores
Ciutats amigues amb les persones grans

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-018, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-018-20.pdf
Per tal de formar part del Programa "Ciutats Amigues amb les persones grans" caldrà adjuntar el document de sol·licitud d'adhesió a la xarxa (OMS): 
http://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/es/
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de 
drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Per sol·licitar el Suport a la implementació del pla d'acció s'ha d'haver realitzat prèviament la diagnosi i el pla d'acció, que han d'estar actualitzats com a màxim 
2 anys abans, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud en cas que no s'hagi fet amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
- Per sol·licitar l'avaluació s'ha de tenir el projecte finalitzat i amb un mínim de 2 anys d'implementació, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud en cas que no s'hagi fet 
amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores
Dinamització de les persones grans

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-020, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-020-20.pdfS'ha de presentar la diligència del Secretari/ària 
acreditativa de la constitució de l'agrupació per prestar conjuntament el servei de dinamització.
Una sol·licitud per agrupació de municipis (mínim 2 municipis per agrupació).

Capítol 1. 
Capítol 2. 

Les despeses elegibles són les despeses de personal propi o de personal contractat i les derivades de la contractació d'empreses/entitats externes per a 
l'execució del programa. Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, lloguers, subministraments, material d'oficina, 
etc.) no podran superar el 10% de l'import de les despeses directes que s'imputin a l'ajut atorgat.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:
40.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- La Diputació de Barcelona finançarà fins el 50% del cost del programa.
- En la sol·licitud cal indicar l'import que es sol·licita per al total de municipis que integren l'agrupació, tenint en compte els imports màxims establerts, d'acord 
amb la següent distribució:
. Agrupació formada per 2 municipis: fins a 20 hores setmanals i fins a 10.000 euros
. Agrupació formada per 3 municipis: fins a 25 hores setmanals i fins a 12.500 euros
. Agrupació formada per 4 municipis: fins a 30 hores setmanals i fins a 15.000 euros.
. Agrupació formada per 5 municipis:  fins a 35 hores setmanals i fins a 17.500 euros
. Agrupació formada per 6 municipis: fins a 40 hores setmanals i fins a 20.000 euros
. Agrupació formada per 7 municipis: fins a 45 hores setmanals i fins a 22.500 euros
. Agrupació formada per 8 municipis: fins a 50 hores setmanals i fins a 25.000 euros
. Agrupació formada per 9 municipis: fins a 55 hores setmanals i fins a 27.500 euros
. Agrupació formada per 10 municipis: fins a 60 hores setmanals i fins a 30.000 euros
. Agrupació formada per 11 municipis: fins a 65 hores setmanals i fins a 32.500 euros
. Agrupació formada per 12 municipis: fins a 70 hores setmanals i fins a 35.000 euros
. Agrupació formada per 13 municipis: fins a 75 hores setmanals i fins a 37.500 euros
. Agrupació formada per 14 municipis o més: fins a 80 hores setmanals i fins a 40.000 euros.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores
Dinamització de les persones grans

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Els ens locals són responsables de l'execució de les activitats de dinamització que poden realitzar amb personal propi o amb contractació externa.Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores
Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-028, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-028-20.pdf
Una sol·licitud per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Un municipi només pot ser beneficiari d'un GSAM (municipal o supramunicipal).
- Els grups hauran d'estar formats com a mínim per 6 persones.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores
Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-029-20.pdf
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de 
drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Per poder sol.licitar el suport a la implantació i avaluació de la Guia local cal disposar del document finalitzat i adjuntar-lo a aquesta sol.licitud (només en cas de 
no haver-lo elaborat amb el suport de la Dipuació de Barcelona).
L'ens sol·licitant ha de ser titular d'una àreea bàsica de serveis socials (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, etc.).

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores
Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiu, la diversitat funcional i la salut mental

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-032, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-032-20.pdf
Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de 
drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Només poden sol.licitar projectes en l'àmbit de salut mental les àrees bàsiques de serveis socials. 
- Per sol.licitar un Pla d'actuació local cal haver realitzat prèviament una Diagnosi, actualitzada com a màxim 2 anys abans, i s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud en 
cas de no haver-la realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Control d'establiments de tatuatge i pírcing

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-053, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-053-20.pdf
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Control sanitari de l'aigua de consum humà

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

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

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Control sanitari de piscines d'ús públic

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-054, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-054-20.pdf
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-055, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-055-20.pdf
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Dades tècniques C1-056, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-056-20.pdf
- Projecte i pressupost de l'actuació.
- Acta de la darrera inspecció oficial duta a terme per l'autoritat sanitària (Generalitat de Catalunya).

Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anticipada: 01/10/2019 a 30/09/2020 
Justificació fins 15/11/2020

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Plans locals de salut

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documents, productes i/o materials elaborats en el marc de l'actuació subvencionada, en format digital.

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Promoció de la salut

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-058, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-058-20.pdf
Una per ens.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Dades tècniques C4-014, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-014-20.pdf
Cal adjuntar un pdf dels materials editats.

Documentació per a la justificació:

Per a municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 50%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de 
fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

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

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Sanitat ambiental

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-059, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-059-20.pdf
Una per ens.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:

Per a municipis de1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 50%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de 
fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

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

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Seguretat alimentària

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Dades tècniques C1-060, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-060-20.pdf
Una per ens.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Dades tècniques C4-016, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-016-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Per a municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 50%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de 
fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Seguretat i salubritat a les platges

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Dades tècniques C1-061, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-061-20.pdf
Una per ens.

Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:

Per municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 50%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins 
a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

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

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Salut pública
Vigilància i control d'establiments alimentaris

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Serveis bàsics d'atenció social
Accions de millora contínua als serveis socials bàsics

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-014, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-014-20.pdf
Resum de treballs o documentació interna, si s'en disposa, relacionada amb: Diagnosi d'organització de serveis socials  bàsics o del servei d'ajuda domiciliària / 
Manual de gestió de processos desl serveis socials bàsics i/o del servei d'ajuda domiciliària/ Pla de serveis socials. (Només en el cas que no s'hagin realitzat 
amb el suport de la Diputació de Barcelona).
Una entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del 
copagament dels SAD: TASSAD i Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- L'acció 'Suport a la millora de criteris de registre al sistema d'informació dels SSB-Hèstia' i l'accció "Suport a la millora de la qualitat del servei d'ajuda 
domiciliària" s'adrecen exclusivament a les àrees bàsiques de serveis socials.
- En el cas de la cartera de serveis cal disposar d'una diagnosi organitzativa o mapa de processos dels serveis socials bàsics.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Serveis bàsics d'atenció social
Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-019, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-019-20.pdf
Un entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del 
copagament dels SAD: TASSAD i Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

En el cas dels subproductes "Suport a la identificació i definició dels processos, procediments i instruments tècnics" i "Suport al disseny i implementació dels 
processos, procediments i instruments tècnics" cal ser Ens titulars d'àrees bàsiques de serveis socials (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, etc.).

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Serveis bàsics d'atenció social
Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics (DS-DIBA)

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

Dades tècniques C1-021, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-021-20.pdf
Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per servei.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- L'ens sol·licitant  ha de ser titular d'una àrea bàsica de serveis socials  o tenir delegada la seva gestió mitjançant un conveni de cooperació interadministrativa.
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Serveis bàsics d'atenció social
Finançament de l'àmbit de benestar social

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Com a mínim el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials bàsics (serveis socials bàsics d'atenció social; servei d'atenció  domiciliària; serveis 
residencials d'estada limitada; serveis de menjador social; serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents; prestacions 
econòmiques d'urgència social; serveis de distribució d'aliments o anàlegs). El 50%, restant, es pot destinar a programes socials (vinculats a: 
drogodependències i altres addiccions; discapacitat; dependència; malaltia mental; infància, adolescència en risc i les seves famílies; i a inclusió social). També 
a subvencionar entitats del tercer sector que desenvolupin programes socials en el municipi.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Serveis bàsics d'atenció social
Finançament extraordinari per al reforç dels professionals dels serveis socials bàsics

Recurs econòmic

Fons de prestació

  Capítol 1. Capítol 2. Capítol 4.Despeses elegibles:

 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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

- El fons es pot destinar a despeses de contractació de professionals per als serveis socials municipals per suplir a personal afectat per la COVID-19 (majors 
 de 60 anys o persones amb malalties de risc) o per reforçar els equips d'atenció social, d'informació o de gestió i tramitació d'ajuts.- Els destinataris són els 

ens locals que siguin àrea bàsica de serveis socials.

Altres condicions d'execució i justificació: 

 Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Serveis bàsics d'atenció social
Supervisió d'equips de serveis socials bàsics

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-034, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-034-20.pdf
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Pàgina 78 de 329



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Serveis bàsics d'atenció social
Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-035, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-035-20.pdf
Una sol·licitud per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Compromís d'assistència a un 80% de les sessions.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Serveis Socials d'Atenció Domiciliària
Arranjament d'habitatges

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Una per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. A excepció de: Subvencions directes a les persones beneficiàries

Les despeses elegibles seran les directament relacionades amb l'activitat d'execució dels arranjaments: despeses de personal propi, compra de materials, les 
derivades de la contractació d'empreses externes per a l'execució de les obres i/o la gestió del programa, i les transferències a ens instrumental. Es podran 
justificar tants arranjaments com s'hagin pogut executar amb la subvenció concedida, sempre que acompleixin amb les condicions d'execució i tenint en 
compte l'import mitjà estimat.

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- La Diputació de Barcelona finança el 100% del cost dels arranjaments. L'import mitjà per arranjament s'estima en 2.100 euros.
- A la sol·licitud cal fer constar, en funció del nombre d'arranjaments a realitzar, l'import sol·licitat.
- El pressupost destinat al programa serà d'1.800.000 euros que es distribuiran entre totes les sol·licituds en funció de l'aplicació dels criteris de valoració. 
L'import mínim a concedir serà de 2.100 euros.
- La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions d'execució que es troben descrites a: https://www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Altres condicions:

- Els ens locals són responsables de l'execució dels arranjaments, que comptaran amb l'assistència i el suport d'una Direcció Facultativa que es posa a llur 
disposició. La Direcció Facultativa s'encarregarà d'emetre l'informe de prescripció (amb el detall dels treballs a realitzar) i l'informe de validació i comprovació 
final.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA COHESIÓ SOC., CIUTADANIA I BENESTAR

Serveis Socials d'Atenció Domiciliària
Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària (TASSAD)

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

Dades tècniques C1-022, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-022-20.pdf
Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per servei.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Arxius municipals i patrimoni documental local
Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Una per ens local adherit a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XAM l'hagi 
formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

Capítol 1. A excepció de: Els municipis de més de 20.000 habitants.
Capítol 2. 
Capítol 4. 

 - Els municipis de fins a 20.000 habitants poden justificar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de l'ajut atorgat.
 - No seran despeses elegibles les relatives al manteniment i funcionament ordinari de l'arxiu.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural l'enquesta anual de la Central de Serveis Tècnics de l'any 2019.
- Per a activitats que es realitzin conjuntament, caldrà presentar un únic justificant signat per tots els arxius que participen, així com el pressupost propi de 
l'activitat conjunta.
- Els municipis de fins a 20.000 habitants poden sol·licitar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de sol·licitud.
- No seran despeses elegibles les relatives amb el manteniment i funcionament ordinari de l'arxiu.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 

Pàgina 82 de 329



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Desenvolupament cultural local
Activitats culturals de les festes majors

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Es pot justificar per capítol 1 fins al 30% de l'import de l'ajut, com a màxim. Només es consideren despeses elegibles les relacionades directament amb les 
activitats culturals de la festa major.

Despeses elegibles:

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 C4-020, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-020-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Import mínim de l'ajut: 1.000 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.Altres condicions:

- Cal incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió de la festa major.
- Els ajuts iguals o inferiors a 2.000 euros queden exempts de presentar la memòria tècnica i poden acollir-se a la justificació de despeses simplificada amb el 
formulari C4-005-20.

Altres condicions d'execució i justificació: 

Execució anticipada: 01/10/2019 a 30/09/2020
Justificació fins 15/11/2020

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Desenvolupament cultural local
Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 1. 
Capítol 2. 

S'admetrà la justificació per Capítol 1 fins a un màxim del 30% de l'import de l'ajut.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
3.000,00 €Import màxim d'ajut:

El percentatge de cofinançament de l'actuació per part de l'ens destinatari s'estableix segons els trams de població següents: de 1.001 fins a 2.500 habitants, 
el 15% del cost; de 2.501 fins a 5.000 habitants, el 20%; de 5.001 fins a 10.000 habitants, el 30%; i de 10.001 fins a 20.000 habitants, el 40%. 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 no provinent de la Diputació

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

 - Import mínim de sol·licitud: 1.000 euros.
 - Per a la població de referència dels ens supramunicipals, es considera la suma de la població dels municipis que inclouen.
 -Els destinataris del recurs són els ens locals amb una població de fins a 20.000 habitants.

Altres condicions:

Cal incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió.Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Desenvolupament cultural local
Plans i projectes per al desenvolupament cultural local

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-068, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-068-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Desenvolupament cultural local
Projectes culturals per a ens locals de menys de 50.000 habitants

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Una per ens local que pot incloure, com a màxim, un únic projecte.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Es pot justificar per capítol 1 fins al 30% de l'import de l'ajut, com a màxim.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
12.000,00 €Import màxim d'ajut:

El percentatge de cofinançament de l'actuació que ha de garantir l'ens destinatari s'estableix segons els trams de població següents: Ens de 1.001 a 5.000 
habitants: 30%; ens de 5.001 a 20.000 habitants: 40%; ens de 20.001 a 50.000 habitants: 50%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 
1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- En queden exclosos els festivals artístics, les activitats culturals de les festes majors, així com les activitats dels museus de la Xarxa de Museus Locals (XML) i 
dels arxius de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) que tenen altres recursos en el catàleg on acollir-se.
A l'apartat 'Altres condicions de sol·licitud', s'afegeix: 
- Per a la població de referència dels ens supramunicipals, es considera la suma de la població dels municipis que inclouen.
- Els destinataris del recurs són els ens locals amb una població de més de 50.000 habitants.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Desenvolupament cultural local
Projectes culturals per a ens locals de més de 50.000 habitants

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Una per ens local que pot incloure, com a màxim, un únic projecte.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Es pot justificar per capítol 1 fins al 30% de l'import de l'ajut, com a màxim.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
15.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 60%
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 no provinent de la Diputació

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- En queden exclosos els festivals artístics, les activitats culturals de les festes majors, així com les activitats dels museus de la Xarxa de Museus Locals (XML) i 
dels arxius de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) que tenen altres recursos en el catàleg on acollir-se.
- Per a la població de referència dels ens supramunicipals, es considera la suma de la població dels municipis que inclouen.
- Els destinataris del recurs són els ens locals amb una població de més de 50.000 habitants.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Difusió artística als municipis
Festivals artístics

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-067, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-067-20.pdf
Una única sol·licitud per ens local i que contingui un únic festival.

Capítol 1. 
Capítol 2. A excepció de: Viatges, dietes, allotjaments i material fungible.
Capítol 4. 

Es pot justificar per capítol 1 fins al 30% de l'import de l'ajut, com a màxim.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació gràfica en format digital del festival a on consti el programa detallat.

Documentació per a la justificació:
20.000,00 €Import màxim d'ajut:

El percentatge de cofinançament de l'actuació que ha de garantir l'ens destinatari s'estableix segons els trams de població següents: Ens de 1.001 a 5.000 
habitants: 30%; ens de 5.001 a 20.000 habitants: 40%; ens de 20.001 a 50.000 habitants: 50%; ens de més de 50.000  habitants: 60%. Resten exempts de 
l'obligació de cofinançar els ens de fins 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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Per a les sol·licituds d'ens supramunicipals, a efectes de valorar el nombre d'habitants, es considerarà la suma de la població oficial dels municipis destinataris 
del recurs sol·licitat.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Lectura pública
Catalogació dels fons especials de les biblioteques públiques

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Dades tècniques C1-062, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-062-20.pdf
Una per biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals (exclosos bibliobusos). Màxim dues per municipi.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Els fons no han d'estar catalogats al Catàleg Aladí
- Els fons hauran d'estar disponibles dins la col·lecció de la biblioteca.
- El números d'exemplars a catalogar haurà de ser superior a 50 i inferior a 500.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Lectura pública
Digitalització i difusió dels fons locals i patrimonials de les biblioteques públiques

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-063, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-063-20.pdf
.pdf
Document de cessió en favor de la Diputació de Barcelona dels drets de propietat intel·lectual dels propietaris del fons.
Una per biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals (exclosos bibliobusos). Màxim dues per municipi.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Els fons han de formar part  del catàleg de la biblioteca pública municipal.
- Els fons han de complir la política de col·lecció del dipòsit digital Trencadís.
- Cal disposar dels drets de propietat intel·lectual per a comunicació pública de la col·lecció.
- Els fons no s'han de trobar dipositats en altres dipòsits digitals.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Lectura pública
Estudis per a la creació, trasllat i ampliació d'equipaments bibliotecaris

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-064, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-064-20.pdf
Una per municipi.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- L'actuació prevista ha de suposar complir amb allò que estableix el mapa de Lectura Pública o bé un creixement en superfície de la biblioteca respecte a la 
situació actual d'un mínim del 50%.

 - L'ajuntament sol·licitant ha de facilitar el treball transversal amb les diferents àrees municipals implicades.
 - En el cas dels programes funcionals, la seva redacció serà compartida entre la direcció de la biblioteca (en el cas de trasllats i ampliacions), els serveis tècnics 

de cultura municipals i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Lectura pública
Jornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca pública

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-065, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-065-20.pdfProjecte de l'esdeveniment (objectius, 
pressupost d'ingressos i despeses, pla de comunicació i difusió, activitats de transferència de coneixement, activitats d'avaluació).
Una única sol·licitud per ens local adherit a la Xarxa de Biblioteques Municipals amb conveni vigent amb la Diputació de Barcelona.

Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
2.500,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Import màxim de l'ajut: 2.500 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior i, en tot cas, mai superior al 50% del cost total de 
l'esdeveniment.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- No haver rebut aquest ajut pel mateix concepte l'any anterior per part de la Gerència de Serveis de Biblioteques.
- Les jornades i seminaris seran d'inscripció gratuïta.
- La Gerència de Serveis de Biblioteques designarà, si escau, un tècnic referent per participar en el comitè científic organitzador de l'esdeveniment.

Altres condicions:

- La Gerència de Serveis de Biblioteques designarà un tècnic referent per participar en el comité científic organtizador de l'esdeveniment. 
- L'ens local haurà de garantir la presència de la Diputació de Barcelona en qualsevol material de comunicació i difusió de l'esdeveniment.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Lectura pública
Projecte de mobiliari de biblioteques noves o en trasllat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-066, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-066-20.pdf
Cronograma de l'obra.
Una sol·licitud per municipi i per biblioteca de la Xarxa.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- L'actuació prevista ha de suposar complir amb allò que estableix el mapa de Lectura Pública o bé un creixement en superfície de la biblioteca respecte a la 
situació actual d'un mínim del 50%.
- L'ajuntament sol.licitant ha de tenir consignació pressupostària suficient en l'exercici en curs per licitar l'adquisició del mobiliari , o bé comprometre's a tenir-la 
en l'exercici en el que es prevegui executar l'actuació.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Lectura pública
Suport a l'adquisició de llibres en català per a petits municipis

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 6.Despeses elegibles:

 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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

En el moment de la justificació, cal aportar informació dels equipaments on s'han destinat els llibres adquirits (es pot indicar a l'apartat d'Observacions del 
formulari de justificació de despeses).

Altres condicions d'execució i justificació: 

 Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Museus i patrimoni cultural moble
Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Una per ens local adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XML l'hagi 
formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

Capítol 1. A excepció de: Els municipis de més de 50.000 habitants.
Capítol 2. 
Capítol 4. 

- Els municipis de fins a 50.000 habitants poden justificar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de l'ajut atorgat. 
- No seran despeses elegibles les relatives al manteniment i funcionament ordinari del museu.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural el qüestionari de l'any 2018 del Cercle de comparació intermunicipal dels museus locals.
- Per a activitats que es realitzin conjuntament caldrà presentar un únic justificant signat per tots els museus que participen, així com el pressupost propi de 
l'activitat conjunta.
- Els municipis de fins a 50.000 habitants poden sol·licitar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de sol·licitud.
- No seran despeses elegibles les relatives amb el manteniment i funcionament ordinari del museu.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Museus i patrimoni cultural moble
Actuacions i projectes estratègics per als museus

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Una per ens local adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XML l'hagi 
formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Es podrà justificar per capítol 1 com a màxim el 25% de l'import de l'ajut atorgat.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

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

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural el qüestionari de l'any 2018 del Cercle de comparació intermunicipal dels museus locals.
- Els museus que sol·licitin aquest recurs han d'estar adherits a la Xarxa de Museus Locals.
- Es pot sol·licitar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de sol·licitud.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Museus i patrimoni cultural moble
Exposicions itinerants

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El percentatge de cofinançament s'establirà per cada exposició. Trobareu la informació detallada a 
https://www.diba.cat/web/opc/exposicions_itinerants_ens_locals

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

- Recull de les dades de públic assistent a l'exposició.
- Informe de conformitat amb l'assistència prestada.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Museus i patrimoni cultural moble
Mapes de patrimoni cultural local

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

El percentatge de cofinançament de l'actuació s'estableix segons els trams de població següents: de 1.001 a 2.000 habitants, l'ajuntament ha de finançar un 
10% del cost; de 2.001 fins a 5.000 habitants, un 20% del cost; de 5.001 fins a 10.000 habitants, un 30% del cost; de 10.001 fins a 20.000 habitants, un 40% 
del cost; de 20.001 fins a 35.000 habitants, un 50% del cost; més de 35.000 habitants, un 60% del cost. 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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Tindran caràcter preferent les sol·licituds pendents de realitzar d'edicions anteriors del Catàleg mantenint l'ordre d'arribada de les sol·licituds de les 
convocatòries dels anys 2018 i 2019 que no hagin estat concedides.

Altres condicions:

L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona gestiona i supervisa els treballs i la contractació.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Museus i patrimoni cultural moble
Projectes de planificació digital per als museus locals

Recurs econòmic

Fons de prestació

   Capítol 2. Capítol 4.No seran despeses elegibles les relatives al manteniment i funcionament ordinari del museu.Despeses elegibles:

 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.pdfMemòria de realització, descarregueu-la a: 

 
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

 Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE CULTURA

Museus i patrimoni cultural moble
Projectes en matèria de memòria democràtica

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Poden justificar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de l'ajut atorgat.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Resten exclosos els municipis amb un museu local adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML).
- Els projectes presentats han d'estar vinculats a espais o vestigis immobles visitables i s'ha de presentar un document explicatiu de l'espai visitable 
complementari a la memòria sol·licitud.
- El cost total del projecte presentat no pot excedir de 10.000 euros.
- Poden sol·licitar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de sol·licitud.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de fires locals per a municipis de més de 20.000 habitants

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-072, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-072-20.pdfPla d'actuacions anual previst.
Una per ens local.

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

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:
15.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-073, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-073-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:
15.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Desenvolupament de mercats i fires locals
Foment de mercats municipals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:
15.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 

Pàgina 103 de 329



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Desenvolupament de mercats i fires locals
Servei de préstec de carpes

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

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

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 2. A excepció de: Locomoció, dietes, premis i obsequis.Despeses elegibles:

 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.pdfDades tècniques C4-050, descarregueu-lo 

 a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-050-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

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

 Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Desenvolupament del teixit comercial urbà
Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de menys de 20.000 habitants

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-069, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-069-20.pdf
Una per ens local.

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

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:
20.000,00 €Import màxim d'ajut:

Es subvencionarà el 90% per a ens de fins a 5.000 habitants, el 80% per a ens de 5.001 a 10.000 habitants i el 75% per a ens de 10.001 a 20.000 habitans. 
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-070, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-070-20.pdfPla d'actuacions anual previst.
Una per ens local.

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

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:
15.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Desenvolupament del teixit comercial urbà
Dinamització i promoció del teixit comercial en l'àmbit comarcal

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-071, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-071-20.pdf
Una per ens local.

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

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:
20.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Estudis de comerç, mercats i fires locals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Es subvencionarà el 90% per a ens de fins a 5.000 habitants, el 75% per a ens de 5.001 a 10.000 habitants i el 50% per a ens de més de 10.000 habitants. 
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà i en un mercat municipal

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:
5.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Gestió i consolidació de grups de treball i de debat en l'àmbit del comerç

Recurs tècnic

Gestió relacional

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Promoció comercial en cooperació entre diversos ens locals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-077, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-077-20.pdfCarta d'adhesió per a cada ens: 
https://www.diba.cat/documents/205293/293323127/Carta_adhesio_execonj_2020.doc

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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

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

Documentació per a la justificació:
25.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 10%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals
Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels mercats

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Fons extraordinari per a la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local

Recurs econòmic

Fons de prestació

     Capítol 1. Capítol 2. Capítol 4.Despeses directes elegibles: - Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El 
 cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 

   professionals, etc. - Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. Despeses indirectes: com 
  a màxim el 15% de les despeses directes- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport- Despeses generals (subministraments, neteja, material 

 d'oficina, assegurances, etc.)- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Despeses elegibles:

 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.pdfMemòria de realització, descarregueu-la a: 

 
  https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdfUn exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats 

realitzades.

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

  Execució pluriennal: 01/03/2020 a 31/12/2021Primera justificació voluntària fins 15/11/2020Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021 
 
Justificació final 02/01/2022 a 30/04/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Gestió i planificació estratègica territorial

Recurs econòmic

Ajut econòmic

   Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdfPer a actuacions que impliquin l'execució 
conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada 

  ens.https://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdfhttps://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXEC
  UCIO_CONJUNTA.pdfMés informació a: https://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes 
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf

Documentació per a la justificació:
25.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de la Diputació

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- No són subvencionables actuacions de comerç i turisme.
- L'import màxim d'ajut sol·licitat no pot ser superior a 25.000 euros.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Gestió i planificació estratègica territorial

Recurs econòmic

Ajut econòmic
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat  pel coeficient 
0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha de informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte 
de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Impuls de l'economia social i solidària

Recurs econòmic

Ajut econòmic

   Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdfPer a actuacions que impliquin l'execució 
conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada 

  ens.https://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdfhttps://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXEC
  UCIO_CONJUNTA.pdfMés informació a: https://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes 
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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 C4-029, descarregueu-lo a:

Documentació per a la justificació:
25.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de la Diputació

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Queden exclosos els serveis permanents d'assessorament per a la posada en marxa d'empreses d'economia social vinculats als centres locals de serveis a les 
empreses i les iniciatives d'inserció vinculades als serveis locals d'ocupació.
- L'import màxim d'ajut sol·licitat no pot ser superior a 25.000 euros.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Impuls de l'economia social i solidària

Recurs econòmic

Ajut econòmic
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat  pel coeficient 
0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha de informar de l'ajust del projecte i  la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte 
de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Informació estadística territorial

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Condicions de sol·licitud

Més informació: http://www.diba.cat/hermesAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Informes estratègics de desenvolupament econòmic local

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Condicions de sol·licitud

Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocalsAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic

Recurs econòmic

Ajut econòmic

   Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdfPer a actuacions que impliquin l'execució 
conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada 

  ens.https://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdfhttps://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXEC
  UCIO_CONJUNTA.pdfMés informació a: https://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes 
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf

Documentació per a la justificació:
40.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de la Diputació

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- No són subvencionables actuacions de comerç i turisme.
- Import màxim d'ajut: 25.000 euros en cas d'execució individual, i 40.000 euros en cas d'actuacions conjuntes i supramunicipals.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic

Recurs econòmic

Ajut econòmic
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat  pel coeficient 
0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de 
mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Estratègies per al desenvolupament econòmic local
Observatoris del desenvolupament econòmic local

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Despeses elegibles:

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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat  pel coeficient 
0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de 
mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% de la execució de les despeses elegibles totals
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de 
feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 2. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de 
feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 4. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de 
feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Despeses elegibles:

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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

 - Conveni de col·laboració entre l'ens i la Diputació per a la posada a disposició de la Plataforma Telemàtica Xaloc, vigent a 1 de gener de 2020, o tenir concedit 
el recurs Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX).
- Adhesió de l'ens local al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC).

 - Realització i registre d'un nombre igual o superior a 1.000 actuacions, durant un període de 12 mesos.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc

Recurs econòmic

Fons de prestació
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 
0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'haurà d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte 
de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

   Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdfPer a actuacions que impliquin l'execució 
conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada 

  ens.https://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdfhttps://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXEC
  UCIO_CONJUNTA.pdfMés informació a: https://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020

Una per ens local.

 Capítol 1. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de 
feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 2. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de 
feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 4. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de 
feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 
Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- L'ens local ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (Xarxa XALOC).
- El municipi ha de tenir un mínim de població potencialment activa (16 - 64 anys) de 8.000 persones (Font: Idescat, padró vigent en el moment d'aprovació del 
Catàleg).
- Per a la valoració de l'ajut, es té en compte la subvenció que, en el seu cas, la Diputació de Barcelona atorgui mitjançant el recurs "Els serveis locals 
d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc" i/o "Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació" a l'entitat local sol·licitant i/o 
a les entitats locals de l'àmbit territorial d'actuació del projecte. La Diputació de Barcelona podrà reduir o eliminar les despeses de les partides de la sol·licitud 
que, a criteri tècnic, consideri que estan cobertes per les citades altres subvencions.
- Cost total mínim de l'actuació: 10.000 euros.
- Cost total màxim. S'estableixen diferents imports, segons els trams de població potencialment activa (16-64 anys) del municipi corresponent:  

 Tram de població potencialment activa (16-64 anys)       Cost total màxim
De 8.000 a 15.000                                                                 47.000 euros
De 15.001 a 30.000                                                               67.000 euros

 De 30.001 a 60.000                                                               94.000 euros
 De 60.001 a 100.000                                                           107.000 euros

 Més de 100.000                                                                   134.000 euros

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals

Recurs econòmic

Ajut econòmic
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

Documentació per a la justificació:

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 
0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de 
mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació

Recurs econòmic

Ajut econòmic

   Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdfPer a actuacions que impliquin l'execució 
conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada 

  ens.https://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdfhttps://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXEC
    UCIO_CONJUNTA.pdfPer actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.Més informació a: 

https://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020
Una per ens local.

Capítol 1. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de 
feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 2. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de 
feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 4. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de 
feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- L'abast territorial de l'actuació ha de ser supramunicipal.
- L'ens local ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació, excepte que es tracti d'un ens local supramunicipal (consells 
comarcals, mancomunitats, etc.) i no disposi d'un Servei Local d'Ocupació propi, cas en què no s'exigirà l'esmentada adhesió.
- L'àmbit territorial objecte de l'actuació ha d'aplegar un mínim de població potencialment activa (16-64 anys) de 8.000 persones (font: Idescat, padró vigent en el 
moment d'aprovació del Catàleg).
- Per a la valoració de l'ajut, es té en compte la subvenció que, en el seu cas, la Diputació de Barcelona atorgui mitjançant el recurs "Els serveis locals 
d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc" i/o "Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals" a l'entitat local sol·licitant i/o a les 
entitats locals de l'àmbit territorial d'actuació del projecte. La Diputació de Barcelona podrà reduir o eliminar les despeses de les partides de la sol·licitud que, a 
criteri tècnic, consideri que ja estan cobertes per les citades altres subvencions.
- Cost total mínim de l'actuació: 10.000 euros.
- Cost total màxim. S'estableixen diferents imports, segons els tams de població potencialment activa (16-64 anys) de l'àmbit territorial objecte de l'actuació:  

 Tram de població potencialment activa (16-64 anys)         Cost total màxim
De 8.000 a 15.000                                                                   47.000 euros
De 15.001 a 30.000                                                                 67.000 euros

 De 30.001 a 60.000                                                                 94.000 euros
 De 60.001 a 100.000                                                             107.000 euros

 De 100.001 a 200.000                                                           134.000 euros
Més de 200.000                                                                     187.000 euros

Altres condicions:

Pàgina 128 de 329



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació

Recurs econòmic

Ajut econòmic
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

Documentació per a la justificació:

 - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 
0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de 
mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
 - Més informació a: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Indicadors bàsics del mercat de treball

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Condicions de sol·licitud

Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocalsAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Despeses elegibles:

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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

L'ens ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL).Altres condicions:

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 
0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de 

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals

Recurs econòmic

Fons de prestació
mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Pla de reactivació de l'ocupació

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

1. Modalitat de suport als Plans locals d'ocupació: despeses de personal corresponents al Capítol 1 i despeses de Capítol 4. No són elegibles en aquesta 
modalitat les despeses de formació que hagin realitzat les persones contractades, les quals es poden justificar a través de la modalitat de suport a la Formació.

 2. Modalitat de suport a la Formació: despeses de personal corresponents al Capítol 1, despeses corrents de Capítol 2 (que derivin de costos relatius a l'equip 
docent, assegurances dels participants, material didàctic, lloguer d'espais, béns i/o equips; despeses que l'entitat hagi d'abonar per poder acreditar la formació 
impartida; despeses derivades de beques per transport o dietes només són subvencionables fins a un 10% del total de despeses justificades en el marc 
d'aquesta modalitat de suport; despeses derivades de l'expedició de certificats de professionalitat), i despeses de Capítol 4.

3. Modalitat d'Ajuts a la contractació laboral: despeses de Capítol 4. Per a aquesta modalitat no són elegibles les despeses derivades dels costos generats pel 
personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per 
mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni.

També són elegibles les despeses indirectes derivades dels costos de personal vinculat a la gestió dels ajuts concedits, així com les que es derivin de la 
contractació externa de la gestió dels ajuts. També s'admetran com a despeses indirectes les associades a l'adquisició de material, vestuari per als 
treballadors/es contractats i d'equipament per a la prevenció de riscos laborals. Aquestes despeses només són elegibles fins a un 5 per cent de les despeses 
directes que es justifiquin.

Despeses elegibles:

  Formulari C4-055-20, descarregueu-lo a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-055-20.pdfFormulari associat C4-056-20, descarregueu-lo 
 a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-056-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Els destinataris han de ser persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació.Altres condicions d'execució i justificació: 

Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX)

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

Dades tècniques C1-081, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-081-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

L'ens local ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) i/o al vigent Protocol general de la Xarxa d'Oficines 
Tècniques Laborals (Xarxa OTL).

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local

Recurs econòmic

Ajut econòmic

   Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdfPer a actuacions que impliquin l'execució 
conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada 

  ens.https://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdfhttps://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXEC
    UCIO_CONJUNTA.pdfPer actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.Més informació a: 

https://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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 C4-029, descarregueu-lo a:

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Es poden incloure accions de formació professionalitzadora.
- Cost màxim: en cas d'actuacions municipals, 134.000 euros; en cas d'actuacions supramunicipals, 187.000 euros.
- Cost mínim: 10.000 euros.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local

Recurs econòmic

Ajut econòmic
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
 - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 

0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha de informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte 
de mantenir el percentatge de cofinançament previst.

 - Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-085, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-085-20.pdf

Capítol 2. A excepció de: Només es considera elegible la despesa corresponent a la contractació de la persona experta o empresa consultora que imparteix el 
taller o sessió.

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
En cas d'actuacions d'àmbit supramunicipal, el percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació serà del 10%. A 
aquest efecte es requerirà una participació efectiva en l'activitat de persones d'altres municipis. En cas de no complir-se aquesta condició, s'atorgarà l'ajut amb 
un % de cofinançament corresponent a una activitat municipal. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

L'import màxim anual per ens local és de 6.000 euros.Altres condicions:

- Mínim de 7 persones participants en l'activitat. En cas que l'activitat es realitzi sense arribar a aquest mínim, es reduirà en proporció al nombre de persones 
que hagin realitzat el curs. 
- Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Reforç extraordinari de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals

Recurs econòmic

Fons de prestació

     Capítol 1. Capítol 2. Capítol 4.Despeses directes- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost 
 empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 

  professionals, etc.- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.Despeses indirectes: com a 
  màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles: - Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport- Despeses generals (subministraments, 

 neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Despeses elegibles:

 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.pdfDades tècniques C4-029, descarregueu-lo 

   a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdfUn exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats 
realitzades.

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

  Execució pluriennal: 01/03/2020 a 31/12/2021Primera justificació voluntària fins 15/11/2020Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021 
 
Justificació final 02/01/2022 a 30/04/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de mercat de treball
Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de 
 feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.Capítol 2. A excepció 

de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les 
 estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.Capítol 4. A excepció de: No es 

poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures 
   tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.Despeses directes elegibles: - Personal 

 tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.- Assistència 
 i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. - Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i 

   difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.- Direcció i coordinació, 
  personal administratiu o de suport- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)- Altres no conseqüència directa de 

la realització de l'acció.

Despeses elegibles:

 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.pdfDades tècniques C4-029, descarregueu-lo 

   a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdfUn exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats 
realitzades.

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

  Execució pluriennal: 01/03/2020 a 31/12/2021Primera justificació voluntària fins 15/11/2020Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021 
 
Justificació final 02/01/2022 a 30/04/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de teixit productiu
Actuacions de suport a la indústria

Recurs econòmic

Ajut econòmic

   Dades tècniques C1-079, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-079-20.pdfPer a actuacions que impliquin l'execució 
conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada 

  ens.https://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdfhttps://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXEC
    UCIO_CONJUNTA.pdfPer actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.Més informació a: 

https://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020
Dues per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-029, descarregueu-lo a:

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de la Diputació

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Import màxim d'ajut: 65.000 euros en cas de sol·licituds municipals, i 100.000 euros en cas de sol·licituds supramunicipals.
- El cost mínim previst de l'actuació ha de ser de 25.000 euros.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de teixit productiu
Actuacions de suport a la indústria

Recurs econòmic

Ajut econòmic
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat  pel coeficient 
0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de 
mantenir el percentatge de cofinançament previst. 
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de teixit productiu
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

   Dades tècniques C1-080, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-080-20.pdfPer a actuacions que impliquin l'execució 
conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada 

  ens.https://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdfhttps://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXEC
    UCIO_CONJUNTA.pdfPer actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.Més informació a: 

https://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020
Una per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
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 no provinent de la Diputació

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- L'àmbit territorial d'actuació del conjunt d'ens executors ha d'incloure una població potencialment emprenedora de 16 a 64 anys igual o superior a 16.500 
persones, i un nombre d'empreses igual o superior a 2.250 per a comarques metropolitanes, i 11.250 persones i 975 empreses per a comarques no 
metropolitanes, segons padró continu INE, RGSS i RETA (excloent codi CCAE 46 i 47). En cas que l'àmbit territorial correspongui, com a mínim, a tota la 
comarca no hi haurà un llindar mínim.
- L'estructura mínima equivalent serà d'un tècnic/a A1 o A2 a temps complet durant tot el període d'execució per cada ens executor dedicat/da exclusivament a 
la prestació de serveis adreçats a persones emprenedores i/o empreses.
- Els centres locals de serveis a les empreses han d'estar catalogats en el cens de CLSE 2019.
- Import màxim d'ajut: 
. 150.000 euros en cas de sol·licituds municipals (excepte per a la comarca del Barcelonès que serà de 250.000 euros).
. En cas de sol·licituds supramunicipals, quan la suma de la població potencialment emprenedora de 16 a 64 anys i les empreses sigui: a) inferior a 50.000, serà 
de 300.000 euros, b) igual o superior a 50.000 i inferior a 100.000, serà de 350.000 euros i c) igual o superior a 100.000, serà de 450.000 euros.
- Cost mínim previst de l'actuació: 100.000 euros.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de teixit productiu
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Recurs econòmic

Ajut econòmic
- 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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Exemplar de materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades i, si escau, certificat acreditatiu del compliment del requisit del 
personal tècnic mínim.

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 
0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de 
mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de teixit productiu
Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les empreses

Recurs econòmic

Fons de prestació

     Capítol 1. Capítol 2. Capítol 4.Despeses directes elegibles: - Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El 
 cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a. - Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, 

  serveis professionals, etc. - Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. Despeses indirectes 
  (com a màxim el 15% de les despeses directes): - Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. - Despeses generals (subministraments, 

 neteja, material d'oficina, assegurances, etc.). - Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Despeses elegibles:

 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.pdfDades tècniques C4-029, descarregueu-lo 

   a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdfUn exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats 
realitzades.

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

  Execució pluriennal: 01/03/2020 a 31/12/2021Primera justificació voluntària fins 15/11/2020Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021 
 
Justificació final 02/01/2022 a 30/04/2022

Període d'execució i justificació: 

Pàgina 144 de 329



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de teixit productiu
Projectes experimentals de suport al teixit productiu

Recurs econòmic

Ajut econòmic

   Dades tècniques C1-082, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-082-20.pdfPer a actuacions que impliquin l'execució 
conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada 

  ens.https://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdfhttps://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXEC
    UCIO_CONJUNTA.pdfPer actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.Més informació a: 

https://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020
Una per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de la Diputació

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- No són subvencionables actuacions de comerç, turisme i de l'àmbit de Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat.
- Import màxim d'ajut: 30.000 euros en cas de sol·licituds municipals, i 65.000 euros en cas de sol·licituds supramunicipals.
- El cost mínim previst de l'actuació ha de ser de 20.000 euros.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de teixit productiu
Projectes experimentals de suport al teixit productiu

Recurs econòmic

Ajut econòmic
Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat  pel coeficient 
0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de 
mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.  
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de teixit productiu
Projectes singulars de suport al teixit productiu

Recurs econòmic

Ajut econòmic

   Dades tècniques C1-083, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-083-20.pdfPer a actuacions que impliquin l'execució 
conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada 

  ens.https://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdfhttps://www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXEC
    UCIO_CONJUNTA.pdfPer actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.Més informació a: 

https://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020
Dues per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes elegibles: 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc. 

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
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 no provinent de la Diputació

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- No són subvencionables actuacions de comerç, turisme, industria o de l'àmbit de Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat.
- Import màxim d'ajut: 50.000 euros en cas de sol·licituds municipals, i 85.000 euros en cas de sol·licituds supramunicipals.
- El cost mínim previst de l'actuació ha de ser de 30.000 euros.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de teixit productiu
Projectes singulars de suport al teixit productiu

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat  pel coeficient 
0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de 
mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.  
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

Altres condicions 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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques de teixit productiu
Recull d'activitats de suport al teixit empresarial

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-084, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-084-20.pdf

Capítol 2. A excepció de: Només es considera elegible la despesa corresponent a la contractació de la persona experta o empresa consultora que imparteix el 
taller, sessió o dinàmica.

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
En cas d'actuacions d'àmbit supramunicipal, el percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació serà del 10%. Resten 
exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- L'import màxim d'ajut anual per ens local és de 15.000 euros.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials

Altres condicions:

Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarialsAltres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Creació i millora de productes turístics

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-086, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-086-20.pdf
Màxim dues sol·licituds per ens local.

Capítol 2. 
Capítol 4. 

- No es subvencionaran actuacions referents a sessions fotogràfiques, edicions de materials gràfics, creació de vídeos, creació de webs, excepte aquells que 
formen part essencial del producte turístic. 
- Tampoc es subvencionaran definicions i plans d'usos d'edificis per a centres d interpretació o museístics, promoció i comercialització de productes 
agroalimentaris, digitalització de materials per exposicions, plans estratègics o de màrqueting, museïtzació d'espais, etc.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-030, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-030-20.pdf

Documentació per a la justificació:
5.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Adjuntar informació ampliada de l'actuació, en el cas que es disposi
 - Adjuntar el Pla d'actuacions municipal en matèria de turisme elaborat o aprovat entre 2015 i 2019, en el cas que es disposi

Altres condicions:

 - Es tindran en compte només les despeses elegibles (no el cost total del projecte)
 - L'import màxim a atorgar mai sobrepassarà el valor sol·licitat.

 - Els municipis amb una població superior a 75.000 habitants, la subvenció màxima serà del 50 % del cost total de l'actuació independentment de l'Impost 
sobre les estades en establiments turístics.
 - Segons les darreres dades oficials disponibles, si la recaptació anual  es situa entre 25.000euros i 75.000euros, la subvenció màxima serà del 75%. De 

75.001euros a 150.000euros; la subvenció màxima serà del 60%. I superior a 150.000euros, del 50%. Si la recaptació anual és inferior a 25.000euros  és podrà 
finançar fins al 100 % de les despeses elegibles.
 - En municipis de fins a 1.000 habitants i per les sol·licituds de fins a 2.000 euros es podrà subvencionar el 100% de les despeses elegibles del projecte.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Creació i millora de productes turístics

Recurs econòmic

Ajut econòmic
- En les accions que impliquin la realització de materials, pàgines web o altres suports de comunicació, s'haurà de fer esment exprés a les marques turístiques 
de la Diputació de Barcelona. Els logotips estan disponibles a la següent pàgina web: https://www.diba.cat/es/web/dturisme/imatge-corporativa-logotips
Per qualsevol dubte dirigir-se a: dt.comunicacio@diba.cat
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Execució de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turística

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Dades tècniques C1-087, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-087-20.pdf
Projecte de senyalització. Sense projecte previ no és realitzarà l'execució.

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Cal adjuntar el projecte amb la sol·licitudAltres condicions:

Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens local i de facilitar informació, documentació i espais per al desenvolupament correcte de l'actuació, 
en especial, la que fa referència a permisos de pas i d'altres autoritzacions necessàries.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Execució de projectes singulars de senyalització turística

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
25.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Totes les peticions requereixen de la presentació d'un projecte executiu. Sense projecte previ no es podrà dur a terme l'execució.Altres condicions:

 - Es tindran en compte només les despeses elegibles (no el cost total del projecte)
 - L'import màxim a atorgar mai sobrepassarà el valor sol·licitat.

 - Els municipis amb una població superior a 75.000 habitants, la subvenció màxima serà del 50 % del cost total de l'actuació independentment de l'Impost 
sobre les estades en establiments turístics.
 - Segons les darreres dades oficials disponibles, si la recaptació anual es situa entre 25.000euros i 75.000euros, la subvenció màxima serà del 75%. De 

75.001euros a 150.000euros; la subvenció màxima serà del 60%. I superior a 150.000euros, del 50%. Si la recaptació anual  és inferior a 25.000euros  és 
podrà finançar fins al 100 % de les despeses elegibles.
 - En municipis de fins a 1.000 habitants i per les sol·licituds de fins a 2.000 euros es podrà subvencionar el 100% de les despeses elegibles del projecte.

Cal adjuntar un recull fotogràfic de l'actuació realitzada juntament amb la justificació.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Foment de la sostenibilitat turística

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Dades tècniques C1-088, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-088-20.pdf
Una sol·licitud per ens local.

Capítol 2. 
Capítol 4. 

No es consideraran les despeses elegibles referents a: quota d'adhesió a certificacions / distintius de sostenibilitat, estudis de planificació, edició de material 
gràfic/visual genèric, senyalització.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-031, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-031-20.pdf

Documentació per a la justificació:
5.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

 - Adjuntar el Pla d'actuacions municipal en matèria de turisme elaborat o aprovat entre 2015 i 2019, en el cas que es disposi. No es consideraran les despeses 
elegibles referents a: quota d'adhesió a certificacions / distintius de sostenibilitat, estudis de planificació, edició de material gràfic/visual genèric, senyalització.

Altres condicions:

 - Es tindran en compte només les despeses elegibles (no el cost total del projecte)
 - L'import màxim a atorgar mai sobrepassarà el valor sol·licitat.
 - Els municipis amb una població superior a 75.000 habitants, la subvenció màxima serà del 50 % del cost total de l'actuació independentment de l'Impost 

sobre les estades en establiments turístics.
 - Segons les darreres dades oficials disponibles, si la recaptació anual  es situa entre 25.000euros i 75.000euros, la subvenció màxima serà del 75%. De 

75.001euros a 150.000euros; la subvenció màxima serà del 60%. I superior a 150.000euros, del 50%. Si la recaptació anual és inferior a 25.000euros  és podrà 
finançar fins al 100 % de les despeses elegibles.
 - En municipis de fins a 1.000 habitants i per les sol·licituds de fins a 2.000 euros es podrà subvencionar el 100% de les despeses elegibles del projecte.

En les accions que impliquin la realització de materials, pàgines web o altres suports de comunicació, s'haurà de fer esment exprés a les marques turístiques 

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Foment de la sostenibilitat turística

Recurs econòmic

Ajut econòmic
de la Diputació de Barcelona. Els logotips estan disponibles a la següent pàgina web: https://www.diba.cat/es/web/dturisme/imatge-corporativa-logotips
Per qualsevol dubte dirigir-se a: dt.comunicacio@diba.cat
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Planificació i gestió turística

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-089-20.pdf
Es podrà presentar una única sol·licitud per ens. Excepcionalment, s'acceptaran dues sol·liictuds quan una d'elles tingui per objecte elaborar un informe o una 
anàlisi estadística.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Els municipis amb població superior a 75.000 hab. estaran obligats a cofinançar un 50% del cost total de l'actuació independentment de l'impost sobre les 
estades en establiments turístics (en endavant, IEET).  Segons les darreres dades oficials disponibles, el percentatge de confinançament de l'actuació que ha 
de garantir l'ens destinatari s'estableix segons els trams de recaptació anual següents: Entre 25.000euros i 75.000euros: 25%; Entre 75.001euros a 
150.000euros : 40%; Superior a 150.000euros: 50%; Inferior a 25.000euros restaran exempts. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins 
a 1.000 hab. I els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000euros.- En cas d'actuacions d'abast territorial supramunicipal, es contemplaran les 
recaptacions del IEET  i si cap dels municipis arriba als 25.000euros, no caldrà cofinançar. Si un d'aquests municipis que contempla l'actuació supera els 
25.000euros, llavors el cofinançament serà el que pertoqui segons les condicions de cofinançament.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens local i de facilitar informació, documentació i espais per al desenvolupament correcte de l'actuació.
- Aquells ens locals que van rebre assistència tècnica del Catàleg 2019 en aquest recurs no poden rebre assistència tècnica en el Catàleg 2020, a excepció dels 
informes i les anàlisis estadístiques.
- En cas que es formalitzi l'assistència tècnica del Catàleg 2020, no es concedirà una nova assistència pel mateix recurs en el Catàleg de l'any següent al de la 
concessió, a excepció dels informes i les anàlisis estadístiques. 
-  Un cop realitzats, aquests treballs podran ser cedits per a la seva consulta interna a les institucions turístiques comarcals de la destinació del territori que 
ocupi la sol·licitud amb les quals la DB té un marc de treball en xarxa conveniat. A més, es posarà a disposició del fons documental del LABturisme a efectes de 
consulta interna.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Promoció d'esdeveniments amb projecció turística

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-090, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-090-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 2. 
Capítol 4. 

No es consideraran despeses elegibles totes aquelles referents a l'organització de l'esdeveniment, només les relacionades amb la promoció i comunicació.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-032, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-032-20.pdf

Documentació per a la justificació:
8.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Adjuntar el Pla d'actuacions municipal en matèria de turisme elaborat o aprovat entre 2015 i 2019, en el cas que es disposi. No es consideraran despeses 
elegibles totes aquelles referents a l'organització de l'esdeveniment, només les relacionades amb la promoció i comunicació.

Altres condicions:

 - Es tindran en compte només les despeses elegibles (no el cost total del projecte)
 - L'import màxim a atorgar mai sobrepassarà el valor sol·licitat.

 - Els municipis amb una població superior a 75.000 habitants, la subvenció màxima serà del 50 % del cost total de l'actuació independentment de l'Impost 
sobre les estades en establiments turístics.
 - Segons les darreres dades oficials disponibles, si la recaptació anual es situa entre 25.000euros i 75.000euros, la subvenció màxima serà del 75%. De 

75.001euros a 150.000euros; la subvenció màxima serà del 60%. I superior a 150.000euros, del 50%. Si la recaptació anual  és inferior a 25.000euros  és 
podrà finançar fins al 100 % de les despeses elegibles.
- En municipis de fins a 1.000 habitants i per les sol·licituds de fins a 2.000 euros es podrà subvencionar el 100% de les despeses elegibles del projecte.
- En les accions que impliquin la realització de materials, pàgines web o altres suports de comunicació, s'haurà de fer esment exprés a les marques turístiques 
de la Diputació de Barcelona. Els logotips estan disponibles a la següent pàgina web: https://www.diba.cat/es/web/dturisme/imatge-corporativa-logotips

Per qualsevol dubte dirigir-se a: dt.comunicacio@diba.cat

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 

Pàgina 157 de 329



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Promoció d'esdeveniments amb projecció turística

Recurs econòmic

Ajut econòmic
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-091, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-091-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens local i de facilitar informació, documentació i espais per al desenvolupament correcte de l'actuació, 
en especial, la que fa referència a permisos de pas i d'altres autoritzacions necessàries.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DESENV. ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Polítiques locals de turisme
Redacció de projectes singulars de senyalització turística

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Dades tècniques C1-092, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-092-20.pdfDocumentació que s'ha d'annexar:

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 per a la justificació:
5.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

És necessari adjuntar a la sol·licitud el pressupost d'una empresa on és detalli el tipus de projecte a redactar.Altres condicions:

 - L'import màxim a atorgar mai sobrepassarà el valor sol·licitat.
 - Els municipis amb una població superior a 75.000 habitants, la subvenció màxima serà del 50 % del cost total de l'actuació independentment de l'Impost 

sobre les estades en establiments turístics.
 - Segons les darreres dades oficials disponibles, si la recaptació anual es situa entre 25.000euros i 75.000euros, la subvenció màxima serà del 75%. De 

75.001euros a 150.000euros; la subvenció màxima serà del 60%. I superior a 150.000euros, del 50%. Si la recaptació anual  és inferior a 25.000euros  és 
podrà finançar fins al 100 % de les despeses elegibles.
 - En municipis de fins a 1.000 habitants i per les sol·licituds de fins a 2.000 euros es podrà subvencionar el 100% de les despeses elegibles del projecte.

- Cal adjuntar el projecte redactat a la  justificació.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Educació 360, educació a temps complet
Aprenentatge competencial

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-093, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-093-20.pdf
Quan es sol·licitin actuacions que s'hagin de dur a terme en escoles o centres educatius, caldrà annexar una declaració de compromís per cada escola o centre 
previst. Podeu descarregar-vos el model a: https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/competencies
Tres sol·licituds per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran desestimades per incompliment de requisits.
- Al camp 'Actuació' de la sol·licitud electrònica cal consignar el nom de l'activitat sol·licitada. Consulteu l'oferta d'activitats i projectes a: 
https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/competencies
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

Altres condicions:

En determinats recursos, la persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i 
l'avaluació dels resultats.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

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

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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

Altres condicions:

La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Educació 360, educació a temps complet
Ecosistemes educatius locals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-097, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-097-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Educació 360, educació a temps complet
Funció educativa de les famílies

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-103, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-103-20.pdf
Quan es sol·licitin actuacions que s'hagin de dur a terme en escoles o centres educatius, caldrà annexar una declaració de compromís per cada escola o centre 
previst. Podeu descarregar-vos el model a: https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/families
Tres sol·licituds per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran desestimades per incompliment de requisits.
- Al camp 'Actuació' de la sol·licitud electrònica cal consignar el nom de l'activitat sol·licitada. Consulteu l'oferta d'activitats i projectes a: 
https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/families
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formualri de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

Altres condicions:

En determinats recursos, la persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i 
l'avaluació dels resultats.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Educació, esports i joventut
Finançament d'activitats educatives, esportives i juvenils

Recurs econòmic

Fons de prestació

    Capítol 1. Capítol 2. Capítol 4.L'acceptació de la concessió és expressa: els ens destinataris disposen fins al 15 de setembre de 2020 per presentar el 
document corresponent. L'acceptació de la concessió, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions 

 de la seva execució.En cas de no presentar l'acceptació en el termini establert, la concessió s'entén acceptada tàcitament, però no podran beneficiar-se del 
pagament avançat de l'ajut.

Despeses elegibles:

 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.pdfMemòria de realització, descarregueu-la a: 

 
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Import mínim de l'ajut: 1.000 euros.Altres condicions d'execució i justificació: 

 Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Equitat educativa
Escolaritat equilibrada

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-098, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-098-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Equitat educativa
Finançament de programes educatius

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-100, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-100-20.pdfEn cas de representar una xarxa de municipis, 
podeu descarregar-vos el model de declaració per a xarxes intermunicipals a: https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/xarxes
Es podran sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens local entre tots els corresponents a la Gerència de Serveis d'Educació, excepte en el cas de ser 
ens gestor d'una xarxa intermunicipal en que es podrà presentar una sol·licitud més.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Els municipis de menys de 5.000 habitants podran presentar sol·licitud només en el cas de ser ens gestors de xarxes intermunicipals.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formualri de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Equitat educativa
Finançament de programes educatius en petits municipis

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses elegibles:

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 C4-033, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-033-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Import mínim de l'ajut: 1.000 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.
- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser utilitzats per complementar proporcionalment els ajuts de la resta de municipis.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Escoles i centres educatius
Documents dels centres educatius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-096, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-096-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Escoles i centres educatius
Espais i equipaments educatius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-099, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-099-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Escoles i centres educatius
Finançament d'escoles municipals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-101, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-101-20.pdfEn cas de representar una xarxa de municipis, 
podeu descarregar-vos el model de declaració per a xarxes intermunicipals a: https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/xarxes
Es podran sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens local entre tots els corresponents a la Gerència de Serveis d'Educació, excepte en el cas de ser 
ens gestor d'una xarxa intermunicipal que es podrà presentar una sol·licitud més.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Els municipis de menys de 5.000 habitants podran presentar sol·licitud només en el cas de ser ens gestors de xarxes intermunicipals.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Escoles i centres educatius
Gestió de serveis educatius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-104, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-104-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Activitats esportives itinerants

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-106, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-106-20.pdf
Tres sol·licituds per ens local, com a màxim:
- Dues sol·licituds d'activitats de curta durada
- Una sol·licitud de llarga durada.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Cada sol·licitud ha d'incloure només un formulari associat i en el qual es demani només una activitat.
- Els ajuntaments hauran d'asumir les següents tasques: 
. La coordinació de l'activitat amb els agents locals del seu municipi
. Cedir i preparar l'espai necessari en condicions de seguretat d'acord amb les prescripcions tècniques de cada activitat
. Complir els requeriments tècnics específics de cada activitat
. Fer difusió de l'activitat per aconseguir el màxim nombre de participants
 . Coordinar les inscripcions, si escau.

Altres condicions:

En la conceesió del recurs es tindrà en compte el compliment dels requeriments tècnics de cada activitat i els recursos disponibles per a cadascuna d'elles.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Anàlisi de l'impacte dels esdeveniments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-107, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-107-20.pdf
- Documentació obligatòria: Pressupost detallat d'ingressos i despeses de l'última edició de l'esdeveniment. Per als nous esdeveniments, una previsió completa 
d'ingressos i despeses.
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Per a accedir a aquest recurs l'ens local ha de ser titular o cotitular de l'activitat esportiva.
 - La redacció de l'estudi queda supeditada a haver sol·licitat el recurs "Enquesta de satisfacció d'esdeveniments esportius" en els catàlegs de serveis 2018, 2019 

o 2020.
- En el cas dels estudis de medi ambient, s'ha de mencionar el personal tècnic de contacte de l'ens local en l'àmbit de medi ambient i assegurar un treball 
transversal entre totes les àrees involucrades.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Aprofitament turístic dels esdeveniments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-108, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-108-20.pdf
- Projecte tècnic de l'esdeveniment.
- Pressupost detallat d'ingressos i despeses de l'esdeveniment.
Dues sol·licituds per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- L'ens local ha de ser titular o cotitular de l'activitat esportiva.
- La redacció de l'estudi queda supeditada a haver sol·lictat el recurs "Enquesta de satisfacció d'esdeveniments esportius" en els catàlegs de serveis de 2018, 
2019 o bé 2020.
- El recurs implica una dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb l'organització de l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc.)

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Assessoraments d'activitats esportives

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Els ens locals aportaran informació addicional per a una millor i més adequada comprensió de la sol·licitud quan sigui necessària.Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud

- En el camp "Actuació" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència d'acord amb les que s'especifiquen en la descripció del recurs.
- En el camp "Observacions", especifiqueu la motivació de la sol·licitud.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Beques esportives per prevenir el risc d'exclusió

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Una per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-034, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-034-20.pdf

Documentació per a la justificació:
12.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Queden excloses del recurs les persones que no es troben en situació de risc d'exclusió social i els esportistes professionals.Altres condicions:

El suport de l'ens local als destinataris pot consistir en l'atorgament d'ajuts o beques (que s'abonaran als destinataris o a les entitats on realitzen l'activitat 
esportiva) o en la bonificació de quotes per a les activitats esportives en les que participen.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Cicle de passejades per a la gent gran

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-109, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-109-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. A excepció de: Despeses de càtering.

En cas de rebre ajut per a l'adquisició de bastons de marxa nòrdica, si l'ens local fa servir el formulari simplificat de justificació de despeses, haurà d'adjuntar la 
factura acreditativa de la compra.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:
1.500,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Dinamització de l'activitat física i l'esport local

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

No es consideraran elegibles les subvencions a entitats esportives per al funcionament ordinari de l'entitat, les subvencions a esportistes individuals o 
col·lectius ni l'adquisició d'equipacions esportives. Tampoc els àpats d'esdeveniments que no siguin avituallaments, les despeses de proves o campionats 
adreçats exclusivament a esportistes federats, els espectacles esportius i les nits de l'esport. No es consideraran despeses elegibles les activitats organitzades 
o subvencionades per altres departaments de la Diputació de Barcelona.

Despeses elegibles:

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 C4-035, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-035-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-110, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-110-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud

- Les sol·licituds s'han de presentar, com a mínim, 15 dies abans de la data de l'esdeveniment.
- El qüestionari és en línia i l'ens local s'encarregarà de distribuir-ne l'enllaç entre els participants.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Esdeveniments esportius "Gran Premi Diputació de Barcelona"

Recurs econòmic

Ajut econòmic

    Dades tècniques C1-111, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-111-20.pdf- Projecte tècnic.- Pressupost detallat.- 
 Certificats d'homologació de la Federació Catalana d'Atletisme (en el cas de mitja marató urbana).- Altra documentació que l'ens local consideri convenient.

Una per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-036, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-036-20.pdf

Documentació per a la justificació:
15.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

 - És requisit imprescindible haver sol·licitat el recurs "Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius" al Catàleg de serveis 2020.
 - Obtenir l'ajut econòmic comporta una sèrie d'obligacions per part de l'esdeveniment subvencionat: incorporar el nom "Gran Premi Diputació de Barcelona" a 

l'esdeveniment; lliurar trofeus de la Diputació de Barcelona; facilitar la col·locació d'imatge corporativa de la Diputació de Barcelona als espais de competició; 
invitar els representants d'Esports de la Diputació de Barcelona al lliurament de premis; passar l'enquesta de satisfacció als participants, garantir la qualitat i la 
seguretat de l'esdeveniment; enviar a la Diputació de Barcelona imatges i dades sobre participació l'endemà de l'esdeveniment i formar part del programa de 
millora de la qualitat dels esdeveniments esportius promogut per la Diputació de Barcelona.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Estudis de seguretat d'esdeveniments i activitats esportives

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-114, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-114-20.pdf
Plànols en format digital.
Dues sol·licituds per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Per a accedir a aquest recurs, l'ens local ha de ser titular o cotitular de l'activitat esportiva.
- És requisit imprecindible la presentació de plànols de l'esdeveniment esportiu.
- El recurs implica una dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb l'organització de l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc.).

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Impuls a l'activitat esportiva dels petits municipis

Recurs econòmic

Fons de prestació

  Capítol 1. Capítol 2. Capítol 4.Despeses elegibles:

 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.pdfMemòria de realització, descarregueu-la a: 

 
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

 Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Jornades d'esport adaptat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-118, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-118-20.pdf
Tres sol·licituds per ens local, com a màxim:
- Una única sol·licitud per equitació
- Una única sol·licitud per senderisme 
- Una única sol·licitud per vela

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari associat per a cada activitat.
- No es podrà sol·licitar el recurs en el present Catàleg si en el Catàleg 2018 i 2019, de forma reincident, no s'ha assistit a alguna de les activitats atorgades.
- Si en el Catàleg 2019 no s'ha assistit a alguna de les activitats atorgades, no es podrà sol·licitar la mateixa tipologia de Jornada l'any 2020.

Altres condicions:

- La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles per a cadascuna de les activitats.
- A les jornades d'equitació i de vela en les que s'ofereixen dues seus diferents, la preferència de seu de participació escollida pels diferents ens locals 
sol·licitants, serà tinguda en compta sempre que les condicions de les respectives contractacions així ens ho permeti. En cas contrari, l'adjudicació definitiva 
restarà condicionada als criteris preferencials següents:
- No haver participat l'any 2019 a la mateixa seu de la jornada sol·licitada.
- Proximitat a la seu de la jornada sol·licitada.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Préstec de material esportiu

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Dades tècniques C1-119, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-119-20.pdf

Podeu consultar el Catàleg de material de préstec a l'enllaç: https://www.diba.cat/web/esports/prestec-de-material

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Només es presta material per a dinamitzar activitats esportives.
- Abans de formalitzar la sol·licitud, cal contactar amb la Gerència de Serveis d'Esports al telèfon 934 727 539 (de 8 a 14 hores) per saber si el material està 
disponible i poder fer la reserva. No s'admeten reserves amb més de 3 mesos d'antelació respecte la data de celebració de l'activitat esportiva.
- Més informació a: http://www.diba.cat/web/esports/prestec-de-material-i-cessio-de-trofeus-i-medalles

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Projectes esportius singulars

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-120, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-120-20.pdf
Un màxim de quatre sol·licituds, una per cada àmbit.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Caldrà adjuntar una memòria tècnica on es detallin, com a mínim, els continguts següents:
- Descripció del projecte i de les activitats realitzades.
- Metodologia.
- Calendari d'actuació.
- Recursos emprats: personal (propi, extern, col·laboracions), materials, altres despeses.
- Difusió de l'actuació, (si s'ha editat material de difusió, caldrà adjuntar-lo en suport digital).
- Resultats obtinguts.
- Valoració del projecte.

Documentació per a la justificació:
8.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari associat per a cada activitat.
 - No són objecte de sol·licitud les activitats que estiguin incloses en convenis vigents amb la Gerència de Serveis d'Esports de la Diputació de Barcelona. 

- És requisit indispensable per la valoració del recurs la presentació del projecte tècnic.
 - No haver rebut ajut d'aquest recurs per al mateix projecte o acció al Catàleg 2019.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Promoció i dinamització de l'activitat esportiva local

Recurs econòmic

Fons de prestació

  Capítol 4.S'admetran com a despeses justificables les transferències de capítol 4 que els corresponents ens locals efectuïn a favor dels consells esportius 
dels seus àmbits territorials.

Despeses elegibles:

 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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

 Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: activitats esportives
Trofeus i medalles

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Dades tècniques C1-121, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-121-20.xlsx

Els trofeus no lliurats es poden retornar a la Gerència de Serveis d'Esports. Els trofeus retornats no incrementaran el saldo restant anual.

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Cal fer una sol·licitud específica per cada esdeveniment esportiu. 
- S'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 2 mesos a la data de realització de l'activitat esportiva.
- Aquells ens que sol·licitin el recurs amb 3 mesos d'antelació o més, poden sol·licitar l'enviament de trofeus i medalles al seu municipi, assenyalant l'opció al 
formulari associat.
- El text a gravar en els trofeus i medalles ha d'incloure, com a mínim, el nom de l'activitat, l'any i el municipi. Aquest text ha de tenir, com a màxim, 115 
caràcters en els trofeus i 90 en les medalles. Totes les medalles d'un esdeveniment esportiu s'hauran de gravar amb el mateix text.
Més informació a: https://www.diba.cat/web/esports/esdev1linies2tro

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: equipaments esportius
Assessoraments d'equipaments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Els ens locals aportaran informació obligatòria addicional per a una millor i més adequada comprensió de la sol·licitud quan sigui necessària. La informació 
obligatòria per a cada tipologia d'assessorament està disponible en el següent enllaç: 
http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Dues sol·licituds per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- En el camp "Actuació" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència tècnica sol·licitada d'acord amb la descripció del recurs.
- En el camp d'"Observacions" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la motivació de la sol·licitud.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: equipaments esportius
Estudis arquitectònics d'equipaments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-112, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-112-20.xlsx
Documentació obligatòria:

 - Plànol d'emplaçament (1/500). Aixecament topogràfic àmbit d'estudi (format dwg o similar). Localització de subministraments i serveis.
 - Fitxa urbanística.

- Relació d'oferta d'activitats amb volum i característiques dels usuaris, en la situació inicial i en la futura (previsió).
 - Programa arquitectònic, amb metres quadrats, que inclogui les necessitats de l'ens local, descripció detallada dels espais (estat inicial) i descripció detallada de 

les actuacions a dur a terme i resultats esperats.

Detall de la documentació obligatòria i recomanada: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost de l'estudi adjudicat d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 20.000 euros, mínim 3.000 euros.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: equipaments esportius
Estudis de manteniment d'equipaments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-113, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-113-20.xlsx
Documentació obligatòria:
 - Plànols (plantes, alçats i seccions) de la instal·lació esportiva (en format pdf - dwg).
 - Contractes de manteniment en vigor.
 - Inspeccions de manteniment obligatòries en vigor.

- Relació d'espais de l'edifici amb descripció de característiques i de condicions d'ús.
Detall de la documentació obligatòria i recomanada: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost de l'estudi adjudicat d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim, 20.000 euros, mínim 3.000 euros.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: equipaments esportius
Estudis de viabilitat d'equipaments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-115, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-115-20.xlsx
Totes les sol·licituds:
 - Plànols d'emplaçament i fitxa urbanística.
 - Ratis financers municipals de l'any 2019 (o 2018 si no es disposa): deute viu, estalvi net i romanent de tresoreria.

- Anàlisi de necessitats de l'ens local: Proposta inicial d'actuació inversora amb nom dels espais a modificar/crear i superfícies.

Estudis de viabilitat tipus 2 -  Documentació obligatòria:
 - Compte de pèrdues i guanys d'un any.
 - Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva, per espais i temporada.
 - Relació de personal / RRHH
 - Plecs de concessió / plica / contractes / convenis que afecten a la instal·lació esportiva.

Detall de la documentació obligatòria i recomanada: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost de l'estudi adjudicat d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 20.000 euros, mínim 3.000 euros.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: equipaments esportius
Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-116, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-116-20.xlsx
Documentació obligatòria:

 - Factures periòdiques d'electricitat, combustibles i d'aigua d'un període de 12 mesos consecutius, com a mínim, del darrer periode disponible (pdf o xlsx).
 - Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva.

- Plànols, plantes i un alçat mínim (pdf o dwg).

Detall de la documentació obligatòria i recomanada: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost de l'estudi adjudicat d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 20.000 euros, mínim 3.000 euros.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: equipaments esportius
Estudis d'itineraris esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-117, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-117-20.xlsx
L'ens sol·licitant ha de declarar al formulari associat que el camí a estudiar és de domini públic, amb titularitat pública de l'itinerari sol·licitat i/o amb servituds de 
pas.
Dues per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Cada sol·licitud incorporarà un sol itinerari.
- No s'acceptaran itineraris inclosos dins dels camins de les vies blaves.
- No s'acceptaran itineraris amb presència important de trànsit rodat.

En cas de duplicitat d'un mateix itinerari sol·licitat per Consell Comarcal, Ajuntament, EMD o altre ens local prevaldrà la sol·licitud efectuada pel Consell 
Comarcal.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: equipaments esportius
Informes de suport a la gestió d'equipaments esportius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Els ens locals aportaran informació obligatòria addicional per a una millor i més adequada comprensió de la sol·licitud quan sigui necessària. La informació 
obligatòria per a cada tipologia d'assessorament està disponible en l'enllaç: 
http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- En el camp "Actuació" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència tècnica sol·licitada d'acord amb la descripció del recurs.
- En el camp d'"Observacions" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la motivació de la sol·licitud.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: equipaments esportius
Manteniment de les piscines d'estiu municipals per a agrupacions d'ens locals

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Acord, escrit i/o conveni de col·laboració signat per tots els ens locals participants amb proximitat geogràfica i determinació de l'ens local que serà el líder del 
suport sol·licitat.

Memòria tècnica descriptiva de cada piscina d'estiu.

Els models d'escrit de col·laboració i els continguts de la memòria tècnica estaran disponibles en el següent enllaç: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-
estudis-i-projectes
Una sol·licitud per agrupació d'ens locals.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

L'agrupació d'ens locals que disposin de piscina d'estiu municipal s'estableix en un mínim de 5 i un màxim de 10 ens locals. Cap dels ens locals de l'agrupació 
podrà superar els 10.000 habitants.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Esport local: equipaments esportius
Material inventariable i noves tecnologies d'equipaments esportius

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 6. A excepció de: L'obra civil.

Un llistat d'exemples de material inventariable d'equipaments esportius està disponible en l'enllaç:
https://www.diba.cat/web/esports/suport-economic

Despeses elegibles:

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 C4-037, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-037-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Un sol beneficiari per municipi.Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Joventut
Disseny i avaluació de plans locals de joventut

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-122, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-122-20.pdf
Una per ens local

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

L'ens local haurà de disposar, en el moment d'iniciar-se la prestació del recurs, de la Diagnosi del seu Pla. Aquesta Diagnosi haurà d'haver-se elaborat durant el 
termini dels darrers tres anys.

Altres condicions:

L'ens local ha de presentar a través del Portal de tràmits (PMT) una còpia del disseny o de l'avaluació elaborada.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Joventut
Eines per planificar les polítiques locals de joventut

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-123, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-123-20.pdf
Una per ens local

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

El recurs per a elaborar els Plans d'actuació anuals està destinat a municipis de menys de 5.000 habitantsAltres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Joventut
Equipaments juvenils municipals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-124, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-124-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Requisits mínims de concessió: l'equipament ha de tenir un ús exclusiu per part de les persones joves, l'ens local ha de disposar d'una partida econòmica en el 
pressupost destinada a l'equipament i ha de destinar com a mínim una persona professional a temps total o parcial a la dinamització de l'equipament.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Joventut
Finançament en l'àmbit de joventut

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
30.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import 
inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Joventut
Tallers d'emancipació

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-125, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-125-20.pdf
Una per cada ens local

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Les sol·licituds per als Tallers que usen els materials "fem tec!", poden incloure tallers per a professinals i tallers per a joves.
El nombre màxim de tallers que es poden sol·licitar per cada ens local és de 10.

Altres condicions:

Comunicació del responsable de l'ens local, a través del PMT, conforme s'han realitzat els tallers així com una breu valoració.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Orientació i transicions educatives
Ciutats orientadores

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-094, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-094-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Orientació i transicions educatives
Finançament de cursos de transicions educatives

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Dades tècniques C1-196, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-196-20.pdf
Tres sol·licituds per ens local i com a màxim una sol·licitud per modalitat de curs.

      Capítol 1. Capítol 2. Capítol 4.Cap 1, 2  i 4,  en els següents conceptes:·Despeses del personal formador, intern i extern.·Despeses corresponents a 
 les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en centres de treball i seguiment i avaluació dels participants.·Despeses derivades de la 

  realització d'activitats formatives fora del centre.·Despeses de materials directament relacionats amb el curs.·Despeses de lloguer, arrendament financer i 
  arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics.·Despeses derivades de l'assegurança d'accidents.·Despeses derivades de la locomoció 

 vinculades amb l'actuació.·Es poden finançar també les despeses indirectes, enteses com totes aquelles que no es poden vincular directament a una 
actuació però que són necessàries per a la seva realització, essent d'aplicació un percentatge fixe calculat del 15% de les despeses de personal formador i 
orientador, intern i extern, sense que sigui necessari aportar justificants per aquest import.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

 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.pdfDades tècniques C4-051, descarregueu-lo 

 a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-051-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques de la modlitat de curs sol·licitada.Altres condicions:

 Execució pluriennal: 01/09/2020 a 31/07/2021Justificació final 01/07/2021 a 30/09/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Orientació i transicions educatives
Finançament de projectes innovadors de transicions educatives

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Dades tècniques C1-197, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-197-20.pdf
Màxim una sol·licitud per ens local.

      Capítol 1. Capítol 2. Capítol 4.Cap. 1, 2  i 4 en els següents conceptes:·Despeses del personal formador i orientador, intern i extern.·Despeses 
 corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en centres de treball i seguiment i avaluació dels participants.·Despeses 

  derivades de la realització d'activitats formatives fora del centre.·Despeses de materials directament relacionats amb el curs.·Despeses de lloguer, 
  arrendament financer i arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics.·Despeses derivades de l'assegurança d'accidents.·Despeses 

derivades de la locomoció vinculades amb l'actuació.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

 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.pdfDades tècniques C4-052, descarregueu-lo 

 a:https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-052-20.pdf

Documentació per a la justificació:
20.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Les actuacions del projecte han de computar un mínim de 450 hores, que inclou les hores lectives, les d'atenció directa a l'alumnat (orientació i 
 acompanyament) i de coordinació del treball intern i extern.- Estan exclosos de finançament d'aquest recurs els cursos de preparació per a l'accés a cicles 

formatius de grau mitjà i superior, i els de Programes de Formació i Inserció.

Altres condicions:

L'import individualitzat a concedir no podrà ser superior al 50% del pressupost total de les despeses a càrrec de l'ens i fins a un import màxim de 20.000 euros.Altres condicions d'execució i justificació: 

 Execució pluriennal: 01/09/2020 a 31/07/2021Justificació final 01/07/2021 a 30/09/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Orientació i transicions educatives
Fires i jornades d'orientació educativa

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-102, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-102-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- L'ens sol·licitant ha d'organitzar una fira, jornada o setmana d'orientació educativa en el seu territori.
- Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran desestimades per incompliment de requisits.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic document de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

Altres condicions:

En determinats recursos, la persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i 
l'avaluació dels resultats.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Orientació i transicions educatives
Serveis d'orientació i transicions educatives

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-105, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-105-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-163, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-163-20.pdfL'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.
Una per ens.

Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:
50.000,00 €Import màxim d'ajut:

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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).

Altres condicions:

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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Accessibilitat i mobilitat
Estudis i plans d'accessibilitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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".

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Accessibilitat i mobilitat
Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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".

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Activitats i establiments
Cens d'activitats

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

El cost del treball serà cofinançat per l'ens local: 
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habiatnts: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui inferior a 2.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Activitats i establiments
Estudis en matèria d'activitats i establiments

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-151, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-151-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Activitats i establiments
Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-153, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-153-20.pdf
Una per ens.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats, com ara, informes, verificacions i inspeccions.
- Serveis tècnics externs: contractació externa d'entitats col·laboradores de l'Administració o personal tècnic qualificat per a la realització d'actuacions de gestió 
i control d'activitats.
- Personal tècnic d'altres administracions que realitzi actuacions de gestió i control d'activitats.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-041, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-041-20.pdf

Documentació per a la justificació:
5.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- L'ajut econòmic s'ha de destinar a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- L'import de l'ajut és de 1.000,00 euros. En el cas de disponibilitat pressupostària, aquest import es podrà veure incrementat fins a un màxim de 5.000 euros, 
prioritzant els municipis de més població.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Activitats i establiments
Plans i programes de verificació d'activitats comunicades

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-156, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-156-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud

Per a la redacció de plans i programes de verificació d'activitats comunicades, els ajuntaments han de disposar de cens actualitzat i de l'aplicació informàtica 
GIA.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Actuacions en equipaments i espai públic
Estudis d'equipaments i espai públic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-131, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-131-20.pdf
Dues sol·licituds per ens local en el programa "Actuacions en equipaments i espai públic".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Actuacions en equipaments i espai públic
Gestió dels cementiris municipals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-132, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-132-20.pdf
Dues sol·licituds per ens local en el programa "Actuacions en equipaments i espai públic".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Recurs exclussivament per a cementiris de propietat municipal o bé privats amb conveni de gestió a càrrec municipal
- Els municipis que presentin sol·licitud del treball d'inventari han d'haver comunicat la designació del Responsable de protecció de dades municipal a l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades i ho han de consignar al formulari adjunt.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Actuacions en equipaments i espai públic
Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l'espai urbà degut a la COVID-19

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 2.Despeses elegibles:

 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.pdfMemòria de realització, descarregueu-la a: 

 
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

 Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Actuacions en equipaments i espai públic
Planificació i millora del verd urbà

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-137, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-137-20.pdf
Dues sol·licituds per ens local en el programa "Actuacions en equipaments i espai públic".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Actuacions en equipaments i espai públic
Plans directors d'equipaments i espai públic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-139, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-139-20.pdf
Dues sol·licituds per ens local en el programa "Actuacions en equipaments i espai públic".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Actuacions en equipaments i espai públic
Projectes d'equipaments i espai públic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-140, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-140-20.pdf
L'Ajuntament haurà  d'aportar els estudis previs de que disposi que justifiquin la necessitat del projecte a executar i una relació dels mitjans econòmics que es 
destinaran a la realització de l'obra objecte del projecte.
Dues sol·licituds per ens local el programa "Actuacions en equipaments i espai públic".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

No s'admetran sol·licituds de projectes quan ja s'hagi atès una sol·licitud anterior en aquell mateix municipi pel mateix equipament o espai públic, excepte si es 
tracta de fases successives o ampliacions del mateix.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable
Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda local i l'ODS15

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-126, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-126-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Cartografia i sistema d'informació geogràfica
Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Condicions de sol·licitud

- Que l'Ajuntament no rebi suport d'una altra administració per a actualitzar aquesta cartografia.    
 - Que la cartografia existent del municipi tingui una antiguitat igual o superior a 6 anys.
 - Que la cartografia existent del municipi tingui una antiguitat de 5 anys i es justifiqui la seva urgència per la revisió del planejament urbanístic o el cadastre.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Cartografia i sistema d'informació geogràfica
Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUN

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

Cal adjuntar el document d'adhesió a la Xarxa Local SITMUN degudament signat. Descarregueu-lo a: 
http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/AdhesioProtocolXLSITMUN.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Conservació del patrimoni natural
Execució de projectes de millora del patrimoni natural

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-127, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-127-20.pdf
Una única sol·licitud per ens local.

Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:
40.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Conservació del patrimoni natural
Execució de projectes de millora del patrimoni natural

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

 - L'ens peticionari es farà càrrec de la contractació de l'execució del projecte.
 - 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.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Conservació del patrimoni natural
Mesures per a reduir danys causats per mamífers salvatges

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  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.
Una per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 

Capítol 6. 

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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.

Documentació per a la justificació:

- 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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- 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.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Conservació del patrimoni natural
Mesures per a reduir danys causats per mamífers salvatges

Recurs econòmic

Ajut econòmic
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Conservació del patrimoni natural
Redacció de projectes de millora del patrimoni natural

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-128, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-128-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Disseny de polítiques locals d'habitatge
Plans locals d'habitatge

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-157, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-157-20.pdf
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

El cost del treball serà cofinançat per l'ens local: de 10.001 a 20.000 habitants: 10%; de 20.001 a 50.000 habitants: 20%; de 50.001 a 75.000 habitants: 30%. 
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui inferior a 2.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Disseny de polítiques locals d'habitatge
Programes d'actuació municipal d'habitatge

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-158, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-158-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Planificació de la intervenció en monuments

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-136, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-136-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Documentació per a la justificació:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Projectes d'intervenció en monuments

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-141, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-141-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Protecció del patrimoni arquitectònic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-143, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-143-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Recerca historicoarqueològica

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-144, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-144-20.pdf

Documentació que s'ha d'annexar:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Infraestructura municipal de prevenció d'incendis forestals
Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals (PPI)

Recurs econòmic

Fons de prestació

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).

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

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 euros.

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Infraestructura municipal de prevenció d'incendis forestals
Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals (PPI)

Recurs econòmic

Fons de prestació

- 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.

Altres condicions d'execució i justificació: 

Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

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

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- 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.

Altres condicions:

- 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.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Estudi de les afectacions de les línies de transport d'electricitat, gas, aigua i hidrocarburs

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-130, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-130-20.pdf
Dues sol·licituds per ens local en el programa "Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Implantació i renovació de serveis urbans

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-133, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-133-20.pdf
En cas de sol·licitud de projecte és obligatori adjuntar estudis previs, inspeccions o memòries valorades existents, en cas de no disposar de cap d'aquests 
documents, la sol·licitud haurà de ser per un estudi.
Cal adjuntar també una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra objecte del projecte.
Dues sol·licituds per ens local en el programa "Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Pla de resiliència dels serveis urbans i les infraestructures

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-135, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-135-20.pdf
Dues sol·licituds, com a màxim, per ens local en el programa de "Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals
Plans directors de xarxes de serveis

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-138, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-138-20.pdf
Dues sol·licituds per ens local en el programa "Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

El Pla estratègic de drenatge urbà requereix tenir Pla director de clavegueram.Altres condicions:
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Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Millora dels vials i camins municipals
Estabilització de talussos i estructures de contenció

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-129, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-129-20.pdf
En cas de sol·licitud de projecte és obligatori adjuntar estudis previs, inspeccions o memòries valorades existents, en cas de no disposar de cap d'aquests 
documents, la sol·licitud haurà de ser per un estudi.
Cal adjuntar també una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra objecte del projecte.
Dues sol·licituds per ens local en el programa "Millora dels vials i camins municipals".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Millora dels vials i camins municipals
Manteniment de ponts municipals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-134, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-134-20.pdf
En cas de sol·licitud de projecte és obligatori adjuntar estudis previs, inspeccions o memòries valorades existents, en cas de no disposar de cap d'aquests 
documents, la sol·licitud haurà de ser per un estudi.
Cal adjuntar també una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra objecte del projecte.
Dues sol·licituds per ens local en el programa "Millora dels vials i camins municipals".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Millora dels vials i camins municipals
Vials i camins municipals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-145, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-145-20.pdf
En cas de sol·licitud de projecte és obligatori adjuntar estudis previs, inspeccions o memòries valorades existents, en cas de no disposar de cap d'aquests 
documents, la sol·licitud haurà de ser per un estudi.
Cal adjuntar també una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra objecte del projecte.
Dues sol·licituds per ens local en el programa "Millora dels vials i camins municipals".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- El Pla inicial de manteniment de camins municipals s'ofereix als municipis que disposin de Catàleg o Inventari de camins.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Prestació de serveis d'habitatge
Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Despeses elegibles:

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 C4-042, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-042-20.pdf

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Programa de treball del fons de prestació.Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

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

Recurs econòmic

Fons de prestació

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Programa de treball del fons de prestació.

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Prestació de serveis d'habitatge
Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge

Recurs tècnic

Gestió relacional

Dades tècniques C1-161, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-161-20.pdf
Certificació de l'acord formal que acrediti l'aprovació pel Ple o per la Junta de Govern Local de la voluntat d'adhesió a la XSLH.

Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Documents explicatius que l'ajuntament consideri relacionats amb els criteris de valoració de les sol·licituds.Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions de sol·licitud

- 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

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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.
- 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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població
Redacció del projecte executiu per al tractament de vegetació en parcel·les públiques

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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).
- 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.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població
Treballs forestals d'obertura de la franja perimetral

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-168, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-168-20.pdfCal 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.
- 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.

Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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),

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població
Treballs forestals d'obertura de la franja perimetral

Recurs econòmic

Ajut econòmic
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.

- 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.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  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).
- 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.

Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- 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.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic
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.

- 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.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Protecció civil
Adquisició de recursos i inversió en equipaments destinats a la protecció civil

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-146, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-146-20.pdf
Una per ens.

Capítol 6. A excepció de: Despeses de policia local

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-039, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-039-20.pdf

Documentació per a la justificació:
10.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Els consells comarcals només podran concórrer si disposen de Pla d'assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil homologat en el moment de la 
sol·licitud.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Protecció civil
Finançament del servei de protecció civil

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-152, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-152-20.pdf
Una per ens.

Capítol 1. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat
Capítol 2. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat
Capítol 4. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-040, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-040-20.pdf

Documentació per a la justificació:
8.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

 - Ajuntaments: Aquest ajut es podrà destinar a la redacció, revisió i homologació de plans d'autoprotecció o DUPROCIM o a l'adquisició de recursos per fer front 
a la gestió d'emergències. L'import de l'ajut econòmic als municipis és de 1.000 eur. Aquest import es podrà veure incrementat proporcionalment fins a un 
màxim de 5.000 euros, prioritzant els municipis de població superior a 20.000 habitants.

 - Consells comarcals: Només podran concórrer si disposen de Pla d'assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil homologat en el moment de la 
sol·licitud. Aquest ajut es podrà destinar a la redacció, revisió i homologació de plans d'autoprotecció o DUPROCIM dels municipis de la seva demarcació. No es 
podran justificar despeses d'inversió. L'import màxim per als consells comarcals és de 8.000 euros i es prioritzarà els de major població.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Protecció civil
Plans d'autoprotecció (PAU) i protocols

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-155, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-155-20.pdf
Dues per ens. Cada sol·licitud de PAU s'haurà de presentar de manera separada.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Protecció civil
Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Condicions de sol·licitud

Atès que son fases diferenciades, es valoraran per separat la redacció, l'actualització, revisió i simulacre i la implantació del DUPROCIM homologat.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Provisió d'habitatge assequible i de qualitat
Adquisició d'habitatges

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 - Certificació Intervenció/Secretaria de l'Ajuntament que estableixi la identificació dels habitatges objecte d'adquisició i la seva superfície, la identificació del titular 
actual dels habitatges, el preu de venda previst, les condicions de la transmissió i l'estat d'ocupació.
- Informe tècnic sobre l'estat de conservació de l'habitatge signat per tècnic competent: http://comunitatxslh.diba.cat/content/recurs-econ%C3%B2mic-
adquisici%C3%B3-dhabitatges-model-dinforme-t%C3%A8cnic-de-valoraci%C3%B3-de-lestat-de-conse

- En cas d'Adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015, còpia de la resolució de l'Agència de l'habitatge de 
Catalunya mitjançant la qual s'acorda l'exercici del dret de tanteig del Decret llei 1/2015 sobre l'habitatge, en benefici del municipi o d'altres entitats vinculades 
que en depenen o de societats mercantils de capital íntegrament públic.
Una per ens.

Capítol 6. A excepció de: Despeses complementaries que no siguin el preu d'adquisició (notaria, registre propietat, impostos o altres)

Despesa subvencionable és la despesa d'inversió corresponent al preu d'adquisició de l'habitatge

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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
Escriptura pública de compra de l'habitatge.

Documentació per a la justificació:
35.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En la sol·licitud ha de constar:
- L'actuació a realitzar (amb identificació de l'habitatge).
- La línia de suport que es sol·licita (exercici del dret de tanteig i retracte o compra a preu sota mercat).
- Preu d'adquisició de l'habitatge.

Altres condicions:

Execució anticipada: 01/10/2019 a 30/09/2020 
Justificació fins 15/11/2020

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Provisió d'habitatge assequible i de qualitat
Estratègies sectorials d'habitatge

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-149, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-149-20.pdf
És recomanable adjuntar tota la documentació i estudis previs existents que permetin contextualitzar la sol·licitud.
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

És recomanable contactar prèviament amb el centre gestor per a  ampliar la informació sobre els  l'àmbits sectorials de l'estudi.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Provisió d'habitatge assequible i de qualitat
Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitació

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-150, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-150-20.pdf
Es recomanable adjuntar tota la documentació i estudis previs existents que permetin contextualitzar la demanda.
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

És recomanable contactar prèviament amb el centre gestor per a ampliar la informació sobre els epígrafs.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Provisió d'habitatge assequible i de qualitat
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-159, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-159-20.pdf
Una per ens.

Capítol 6. A excepció de: Despeses de gestió o transferències a tercers

- 80.000 euros per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'habitatge de titularitat municipal en municipis fins a 10.000 habitants, amb un màxim de 60.000 
euros. L'actuació haurà d'estar definida en un projecte o memòria valorada, presentada en el moment de la sol·licitud. A aquestes quanties se li afegiran 
20.000 euros addicionals si s'acredita la incorporació de mesures d'eficiència energètica.
- 24.000 euros per a actuacions de reforma i/o condicionament d'habitatges de titularitat municipal o cedits,  amb un màxim de 20.000 euros per a habitatges 
de titularitat municipal i de 10.000 euros per a habitatges cedits. A aquestes quanties se li afegiran 4.000 euros addicionals per a habitatges municipals i 2.000 
euros addicionals per a  habitatges cedits si s'acredita la incorporació de mesures d'eficiència energètica.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-043, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-043-20.pdf

Documentació per a la justificació:
80.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

-  L'ens local ha de ser el titular legal de l'habitatge o haver obtingut un dret d'ús per un període mínim de 5 anys, prorrogables 5 anys més, per mitjà d'un règim 
de lloguer, cessió o altres.
- L'habitatge ha de complir les condicions d'habitabilitat necessàries o estar en situació de complir-les amb la intervenció proposada.
- Seran elegibles projectes amb una inversió total superior a 10.000 euros i inferior a 160.000 euros (IVA inclòs).

Altres condicions:

 - Per a ajuts econòmics superiors a 24.000 euros:
Execució: 01/01/2020 a 31/12/2021
Justificació 2020: parcial, 15/11/2020; final, 31/03/2021

Altres condicions 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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Provisió d'habitatge assequible i de qualitat
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits

Recurs econòmic

Ajut econòmic
Justificació 2021: parcial, 15/11/2021; final, 31/03/2022

 - Per a ajuts econòmics iguals o inferiors o a 24.000 euros:
Execució:01/01/2020 a 31/12/2020 
Justificació 2020: parcial, 15/11/2020; final, 31/03/2021.
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Urbanisme i regeneració urbana
Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d'espais buits

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-147, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-147-20.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com per exemple:
- localització de l'àmbit  dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès
Dues per ens. En cas de dues sol·licituds, cal que l'ens determini en el formulari l'actuació que prioritza. No es poden estimar més de dues actuacions de les 
sol·licitades per l'ens en el conjunt de recursos del Servei d'Urbanisme.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol·licitud.
- La redacció de DIES relatius a urbanitzacions amb dèficits urbanístics, cal sol·licitar-la a través del recurs "Estratègies i instruments urbanístics per 
urbanitzacions amb dèficits".
- Els estudis o projectes d'adequació temporal d'un espai buit concret (solar, terreny, edifici, etc.) no formen part d'aquest recurs, adreçat exclusivament a 
elaborar diagnósis i propostes a nivell d'area urbana (barri, poble, ciutat, etc.).

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Urbanisme i regeneració urbana
Planejament urbanístic

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-154, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-154-20.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com per exemple:
- localització de l'àmbit  dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès
Una per ens. No es poden estimar més de dues actuacions de les sol·licitades per l'ens en el conjunt de recursos del Servei d'Urbanisme.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Cofinançament per l'ens local del cost dels honoraris professionals de l'actuació segons els següents percentatges: 
- De 1.001 a 5.000 habitants: 5%
- De 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- De 20.001 a 50.000 habitants: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar: 
- Les actuacions en que l'import a cofinançar sigui inferior a 2.000 euros
- Les actuacions d'abast supralocal (més d'un municipi).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La redacció de l'Avanç de POUM es condiciona al compromís explícit per part de l'ens beneficiari d'assumir la continuació dels treballs de redacció i tramitació 
del POUM fins a la seva executitivitat  i de manera immediata a l'aprovació de l'avanç. Tanmateix, cal que l'ens local es posi en contacte amb la unitat 
prestadora abans de formular la sol.licitud d'Avanç de POUM.
Els honoraris professionals estimats per a la redacció d'un planejament urbanístic no podran superar la quantitat de 60.000 euros (IVA exclòs). Cas que 
l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament a la figura de planejament a redactar i tramitar, l'ens ha de garantir la disponibilitat dels referits 
estudis de forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació.
En cas de que l'ens sol.licitant  no sigui un ajuntament, haurà d'acreditar competències (pròpies o delegades) en relació a la figura de planejament objecte de 
sol·licitud.
Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol·licitud.
La redacció de planejaments urbanístics relatius a urbanitzacions amb dèficits urbanístics, caldrà sol·licitar-la a través del recurs "Estratègies i instruments 
urbanístics per urbanitzacions amb dèficits".

Altres condicions:

Pàgina 265 de 329



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Urbanisme i regeneració urbana
Suport en matèria urbanística

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-160, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-160-20.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com per exemple:
- localització de l'àmbit  dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès
Dues per ens. En cas de dues sol·licituds, cal que l'ens determini en el formulari l'actuació que prioritza. No es poden estimar més de dues actuacions de les 
sol·licitades per l'ens en el conjunt de recursos del Servei d'Urbanisme.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- La redacció d'estudis sectorials en matèria urbanística, amb vinculació directa a la redacció de figures de planejament o gestió, es condiciona al compromís 
explícit per part de l'ens beneficiari d'assumir, simultàniament o amb immediata continuïtat, la redacció i tramitació de l'instrument de planejament o gestió 
vinculat.
- L'assistència tècnica i jurídica en relació a expedients urbanístics no inclou la incoació i tramitació de l'expedient administratiu, ni l'autoria dels informes 
preceptius associats als referits expedients.
- En relació amb els estudis sectorials, en cas de concurrència del contingut de l'estudi amb l'àmbit d'actuació d'altres departaments de la corporació, es valorarà 
conjuntament el destí adequat de la sol·licitud.
- Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens sol·licitant es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol·licitud.
- Les actuacions de suport en matèria urbanística relatives a urbanitzacions amb dèficits urbanístics cal sol·licitar-les a través del recurs "Estratègies i 
instruments urbanístics per urbanitzacions amb dèficits".

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-148, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-148-20.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com per exemple:
- localització de l'àmbit  dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès.
Dues per ens. En cas de dues sol·licituds, cal que l'ens determini en el formulari l'actuació que prioritza. No es poden estimar més de dues actuacions de les 
sol·licitades per l'ens en el conjunt de recursos del Servei d'Urbanisme.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

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

Altres actuacions: sense cofinançament

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

 - Planejament urbanístic. Es prioritzarà l'existència prèvia d'un DIES o document equivalent que acrediti la viabilitat de l'actuació. Caldrà el compromís explícit de 
concloure la tramitació del pla fins a la seva executitivitat. Els honoraris professionals estimats per a la redacció d'un planejament urbanístic no podran superar la 
quantitat de 60.000 euros (IVA exclòs). Cas que l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament a la figura de planejament a redactar i tramitar, 
l'ens local haurà de garantir la disponibilitat dels referits estudis de forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació.
 - Projectes de reparcel·lació. La redacció i tramitació de projectes de reparcel·lació tindrà caràcter excepcional, havent-se de satisfer les següents condicions: 

1.- Compromís explícit de concloure la tramitació del projecte de reparcel·lació fins a la seva inscripció al registre de la propietat
2.- Cofinançament del 85% a càrrec de l'ens local
3.- Sistema de gestió per cooperació, aprovat de forma prèvia a la formalització de l'actuació
4.- Cas de que l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament al projecte de reparcel·lació a redactar i tramitar, l'ens local haurà de garantir la 
disponibilitat dels refertis estudis de forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació.
- Per actuacions d'abast supralocal, caldrà que l'ens sol.licitant es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol.licitud

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

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

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Xarxa viària de titularitat municipal
Actuacions de seguretat viària urbana

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-162, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-162-20.pdf
Només es podrà fer una sol·licitud per ens.

Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:
10.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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.

Altres condicions:

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

Període d'execució i justificació: 

Pàgina 269 de 329



Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Xarxa viària de titularitat municipal
Camins municipals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

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

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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.
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.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:
30.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

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.

Altres condicions:

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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Administració digital
Migració de dades i documents electrònics a les eines SeTDIBA

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Dades tècniques C1-171, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-171-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
1.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Administració digital
Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Dades tècniques C1-172, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-172-20.pdf
- Municipis de més de 5.000 habitants, una sol·licitud.
- Els consells comarcals poden sol·licitar tantes activitats com número resulti d'aplicar la fórmula: número ajuntaments <5.001 de la comarca/5, arrodonit a la 
unitat superior.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
600,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- El consell comarcal ha de facilitar la realització d'activitats territorialment distribuïdes a tots els municipis de la seva demarcació.
- Tots els ens locals participants d'una activitat comarcal hauran de fer accions de comunicació en el seu territori. 
- El nombre mínim d'assistents per a que l'activitat pugui ser subvencionada serà de10. 
- Els tallers poden tenir una durada màxim de 6 hores. 
- L'import màxim subvencionable per activitat serà de 100 euros per hora de taller.

Altres condicions:

 - Al final de cada activitat l'ens beneficiari enviarà als assistents un formulari electrònic proveït per Diputació que té per objectiu la valoració del taller. 
- Els ens beneficiaris de la subvenció estan obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona.
- L'ens beneficiari està obligat a comunicar formalment al Gabinet d'Innovació Digital qualsevol alteració en les dates de realització de l'activitat, així com en 
cas de desistiment o renúncia, si escau, a través del PMT.
- L'ens beneficiari local ha de vetllar perquè en tota la documentació que s'utilitzi i es lliuri als participants hi aparegui el logotip de la Diputació de Barcelona. 
- La documentació lliurada als participants s'ha d'ajustar a la llicència Creative commons de Reconeixement-No comercial (CC BY-NC). Una còpia de d'aquesta 
documentació en format editable serà aportada en el moment de la justificació.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Administració digital
Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses

Recurs econòmic

Ajut econòmic
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Administració digital
SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

Dades tècniques C1-173, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-173-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Condicions d'accés al recurs, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-173-20_Condicions_acces.pdf

Altres condicions:

La priorització de l'inici de la fase de diagnosi es realitzarà tenint present els criteris de ponderació següents: 
- Municipis amb població inferior o igual a 1.000 habitants: 30 punts.
- Municipis d'entre 1.001 i 3.000 habitants: 15 punts.
- Municipis d'entre 3.001 i 5.000 habitants i EMD: 10 punts.
- Ens locals que comparteixen o acumulen funcions de secretaria-intervenció quan un d'ells tingui la metodologia e-SET implantada o sigui sol·licitada per 
ambdós: 25 punts.
- Ens locals sense solució de gestor digital d'expedients implantada: 15 punts.
- Ens locals que formen part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM): 10 punts.
- Ens locals amb la metodologia e-SET implantada: 5 punts.
 
- Fruit de la fase de diagnosi prevista en les condicions del servei, es poden identificar mancances tant tecnològiques com organitzatives que dificultin la 
continuïtat del projecte. En aquest cas, el Gabinet d'Innovació Digital proposarà a l'ens destinatari les mesures a adoptar i el termini per a realitzar-les, així com 
les mesures de suport que, si escau, se li ofereixin des de la Diputació de Barcelona que puguin ser del seu interès.
Si passat aquest termini, les mancances tecnològiques i/o organitzatives persisteixen i no es pot garantir la correcta implantació del projecte, el Gabinet 
d'Innovació Digital podrà iniciar els tràmits per a la revocació del suport sens perjudici que l'ens destinatari pugui tornar-lo a sol·licitar.

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

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Ciutats i regions digitals
Adquisició de dispositius integrables a la plataforma Sentilo de la Diputació de Barcelona

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Memòria explicativa que detalli els sistemes que es volen integrar (tipologia i volum de dispositius, fabricant, sistema de transmissió de dades, etc.), així com els 
objectius que es volen assolir amb la integració a Sentilo. Documentació acreditativa del grau de maduresa, viabilitat i execució del projecte.
Una per ens.

Capítol 6. 

S'haurà de justificar amb les factures corresponents dels equips adquirits directament relacionats amb l'objecte del recurs.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
15.000,00 €Import màxim d'ajut:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Ciutats i regions digitals
Diagnosi per al desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

- Memòria explicativa dels àmbits de gestió urbana que constitueixen l'estratègia de ciutat intel·ligent a l'ens local
- Certificació de la resolució, o acord, d'assignació del personal amb capacitat de gestió transversal implicat en la coordinació interna de l'actuació.
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- La línia de suport "Diagnosi i proposta d'estratègies de ciutat intel·ligent" s'ofereix a municipis de fins a 20.000 habitants.
- Quan es realitza la sol·licitud no ha d'estar en curs de realització una altra actuació del mateix recurs de Catàleg.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Ciutats i regions digitals
Estudis per a la provisió de banda ampla al territori

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Memòria justificativa de l'objecte de la sol·licitud en què es detalli, si escau, la situació dels serveis de telecomunicacions en el municipi.
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

A la data de sol·licitud no ha d'estar en curs de realització una altra actuació del mateix recurs de Catàleg.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Ciutats i regions digitals
Plataforma de serveis tecnològics per a la gestió urbana

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Memòria explicativa dels sistemes que l'ens local té intenció de connectar (freqüència d'actualització, volumetria estimada, etc.).
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Formació
Certificació d'accions formatives organitzades pels ens locals de la demarcació de Barcelona

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-170, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-170-20.pdf
Cada sol·licitud de certificació haurà d'anar referida a una única acció formativa (i consegüents edicions).

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Gestió del coneixement
Espai de coordinació d'estratègies formatives

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Una per Consell Comarcal.Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Millora de la gestió pública
Disseny de plans d'estabilització de l'ocupació temporal

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al conjunt de recursos tècnics corresponents al programa "Millora de l'organització dels ens locals".Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Millora de l'organització dels ens locals
Adequacions retributives singulars i excepcionals de llocs de treball

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al conjunt de recursos tècnics corresponents al programa "Millora de l'organització dels ens locals".Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Millora de l'organització dels ens locals
Anàlisi de l'estructura organitzativa i actualització de la relació de llocs de treball

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-174, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-174-20.pdf
L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al conjunt de recursos tècnics corresponents al programa "Millora de l'organització dels ens locals".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Millora de l'organització dels ens locals
Assistència de personal tècnic en tribunals i òrgans de selecció

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Bases de la convocatòria de selecció de personal objecte de la sol·licitud.Documentació que s'ha d'annexar:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Cal que la sol·licitud es presenti, com a mínim, un mes abans de l'efectiva realització del procés selectiu.
- La Diputació es reserva la facultat de participar en els processos de selecció per designar òrgans d'alta direcció i aquells que només es requereixi com a únic 
criteri el barem de selecció mèrits i/o entrevista, prèvia valoració de l'esmentat procés de selecció.
- La Diputació no participarà en processos de selecció derivats dels plans d'ocupació.

Altres condicions:

La Diputació aportarà un únic membre, i un suplent, al tribunal de selecció en qualitat de vocal. Excepcionalment, podrà aportar dos vocals, amb causa 
justificada.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Millora de l'organització dels ens locals
Assistència tècnica integral en formació

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Condicions de sol·licitud

L'acceptació de la petició serà exclusivament per ordre d'entrada una vegada complert el requisit.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Millora de l'organització dels ens locals
Cartes i catàlegs de serveis

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-176, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-176-20.pdf
L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al conjunt de recursos tècnics corresponents al programa "Millora de l'organització dels ens locals".

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Millora de l'organització dels ens locals
Consultoria en el desenvolupament de projectes formatius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Condicions de sol·licitud

No poden accedir a aquest recurs els ajuntaments que hagin rebut alguna actuació de consultoria en l'àmbit de la formació en els dos darrers anys.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Millora de l'organització dels ens locals
Oficines d'atenció ciutadana (OAC)

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al conjunt de recursos tècnics corresponents al programa "Millora de l'organització dels ens locals".Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Recursos humans
Anàlisi i ordenació de la plantilla: dimensionament, composició, tecnificació, temporalitat i edat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-175, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-175-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Recursos humans
Assessorament jurídic en la gestió de recursos humans

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Tres sol·licituds per semestre i per ens.Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

S'estudiarà la viabilitat de l'assistència i la prestació presencial i documental.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Recursos humans
Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa judicial en recursos humans

Recurs material

Realització de serveis i activitats

6 sol·licituds màxim per semestre.Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

S'estudiarà la viabilitat de la defensa judicial i l'estratègia de la mateixa.Altres condicions:

Es valorarà conjuntament la possiblitat de recurs contra la sentència que s'obtingui.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Recursos humans
Disseny i elaboració de bases reguladores de processos selectius

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al conjunt de recursos tècnics corresponents al programa "Millora de l'organització dels ens locals".Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Recursos humans
Elaboració de la nòmina municipal en entorn web

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Les plantilles de personal (incloent les vacants) i el volum de nòmines han de tenir, com a màxim, 50 treballadors de valor mitjà en els darrers 12 mesos.
- L'encomana de gestió requereix la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'ajuntament i la Diputació de Barcelona, l'alta o la modificació del fitxer de 
dades personals referents a la gestió de la nòmina municipal davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la signatura de les autoritzacions 
administratives corresponents per actuar davant dels organismes competents.

Altres condicions:

La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Recursos humans
Estudi d'indicadors de la policia local: dotació, dedicació, retribució i edat de la plantilla

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-177, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-177-20.pdf
Una per ens Local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Recursos humans
Instrucció d'expedients disciplinaris i expedients d'informació reservada

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Condicions de sol·licitud

Es requereix una valoració inicial conjunta de la falta i la possible prescripció, així com de la  viabilitat del procediment disciplinari en el context dels antecedents 
i de la mateixa organització.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Recursos humans
Pla d'anàlisi i seguiment de l'absentisme: indicadors, propostes de millora i seguiment de resultats

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-178, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-178-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Recursos humans
Processos de negociació de les condicions de treball

Recurs material

Realització de serveis i activitats

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

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Recursos humans
Revisió i assessorament per a l'elaboració del Registre de personal

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-179, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-179-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Regulació de la societat de la informació
Recurs en continuïtat en protecció de dades (RECPD)

Recurs tècnic

Gestió relacional

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Sistemes d'informació municipals
Governança de les TIC

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Memòria explicativa de l'abast i motivació de la sol·licitud, els recursos tecnològics i econòmics afectats, i l'organització actual de l'àmbit tecnològic a l'ens.
Certificació de la resolució, o acord, d'assignació del personal amb capacitat de gestió transversal implicat en la coordinació interna de l'actuació.
Una per ens.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

- La línia d'actuació 'Diagnosi per a la renovació de la infraestructura de xarxa d'àrea local a les seus municipals' s'ofereix a municipis de fins a 20.000 habitants i 
entitats municipals descentralitzades, limitada a una seu de l'ens.
- A la data de sol·licitud no ha d'estar en curs de realització una altra actuació del mateix recurs de Catàleg.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Sistemes d'informació municipals
Presència institucional a Internet

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Una per ens.Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA INNOV., GOV. LOCALS I COHESIÓ TER.

Sistemes d'informació municipals
Solucions d'administració digital

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Memòria explicativa del desplegament de l'administració electrònica a l'ens, identificant els agents implicats de l'organització, el tipus de solució adoptada, el cost 
previst de l'actuació el 2020 (capítols II i IV) i la seva aplicació pressupostària.

Capítol 2. 
Capítol 4. 

S'haurà de justificar amb les factures corresponents els serveis contractats (serveis al núvol, manteniment de solucions) directament relacionats amb la gestió 
administrativa digitalitzada.

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

L'import atorgat no superarà el cost previst de l'actuació. En el cas dels ajuntaments, el màxim atorgable serà de 1.000,00 euros per cada 1.000 habitants, o 
sigui, en el cas d'un ajuntament de 15.750 habitants el màxim atorgable seria de 15.000,00 euros; per als consells comarcals, s'atorgarà una quantitat fixa 
corresponent al cost previst de l'actuació, amb un màxim de 13.000 euros.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Agenda 2030
Assistència en l'alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

No haver sol·licitat, per a la mateixa actuació, el recurs "Finançament per a l'alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible".

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Agenda 2030
Finançament per a l'alineament de polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments, participació en fires sectorials i missions empresarials.

Fins al 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments (allotjament, transport i dietes).

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

L'ens ha de lliurar una còpia del document d'alineament del Pla de mandat/línies estratègiques o un informe de l'actuació executada mitjançant aquest recurs.

Documentació per a la justificació:
15.000,00 €Import màxim d'ajut:

Per als ens amb població fins a 20.000 habitants, el percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta d'ens, 
del 30%. 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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

No haver sol·licitat,  per a la mateixa actuació, el recurs "Assistència en l'alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible".Altres condicions:

En el cas que l'ens local rebi finançament de la Diputació per impulsar altres actuacions vinculades a la localització de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible i/o plans estratègics, s'han de preveure mecanismes de coordinació en l'elaboració de les actuacions previstes en aquest recurs.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Comunicació local
Plans de comunicació

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Una per ens.Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Comunicació local
Publicacions d'àmbit local de municipis de menys de 50.000 habitants

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-189, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-189-20.pdf
Una per ens.

Capítol 2. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

 - No són objecte d'aquest recurs les publicacions periòdiques ni la reimpressió d'obres ja existents.
 - No s'atendran les sol·licituds d'aquells ens locals que hagin obtingut aquest mateix recurs en la convocatòria del Catàleg 2019.
 - L'ens local es compromet a cedir a la Diputació de Barcelona 25 exemplars de la publicació per a usos protocol·laris i per a venda a la Llibreria de la Diputació 

de Barcelona. En aquest sentit, l'ens local haurà de comunicar el preu de venda al públic de la publicació.
 ·L'ens local es compromet a incloure a la pàgina de crèdits de la publicació la llegend "Amb el suport de la Diputació de Barcelona", acompanyada del logotip de 

la Diputació de Barcelona en la seva articulació horitzontal. Aquest logotip es pot obtenir a la pàgina web: www.diba.cat/web/sala-de-premsa/logotips.  L'ens 
sol·licitant haurà d'enviar un document PDF d'aquesta pàgina de crèdits, per a la seva validació a l'adreça: sicdepe.cataleg@diba.cat
- L'ens local es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, amb suficient antelació, la possible celebració d'un acte de presentació de la publicació.

Altres condicions:

El lliurament dels 25 exemplars de la publicació per a usos protocol·laris i per a venda a la llibreria de la Diputació de Barcelona, serà condició prèvia 
imprescindible per tal de tramitar la justificació de l'ajut econòmic.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament
Accions d'Educació per al Desenvolupament (EpD)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-180, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-180-20.pdf
Una per ens local, excepte en el cas de sol·licitud conjunta en què l'ens encarregat de gestionar-la podrà presentar una sol·licitud més.

Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi dedicat directament a la realització de les accions. L'import 
imputable a la Diputació de Barcelona no podrà superar el 20% de l'aportació atorgada per la Diputació de Barcelona.
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, beques, finançament d'estudis d'investigació, colònies, estades, concerts, accions de captació i/o recollida de 
fons i de materials i bitllets d'avió. Els premis només seran elegibles quan consisteixin en productes de comerç just, fins un màxim de 1.500euros.

Són despeses directes subvencionables les que es troben directament vinculades a l'execució de l'acció i que fan possible la consecució dels objectius i les 
finalitats que fonamenten l'atorgament del present recurs.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-044, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-044-20.pdf
La justificació haurà d'anar acompanyada de fotografies de les activitats realitzades i còpia dels materials de difusió de les activitats.

Documentació per a la justificació:
15.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants, els consells comarcals i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 
euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud del recurs "Plans municipals d'Educació per al Desenvolupament (EpD)"
- Totes les accions incloses hauran de tenir una dimensió internacional orientada a la construcció de ciutadania global i impuls de la solidaritat. Queden 
excloses, per tant, aquelles accions que, malgrat tractin una de les temàtiques indicades, no incloguin aquesta dimensió.
- La sol·licitud ha de permetre poder aplicar l'import mínim de l'ajut.

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament
Accions d'Educació per al Desenvolupament (EpD)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Import mínim d'ajut: 1.000 euros.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament
Avaluació de projectes de cooperació, agermanaments o iniciatives d'educació per al desenvolupament

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-181, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-181-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 2. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a la contractació d'experts per a l'avaluació.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Documentació per a la justificació:
16.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Abans de presentar la sol·licitud, s'ha de concertar una reunió amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament.Altres condicions:

- Per a les avaluacions d'inciatives d'educació per al desenvolupament l'import màxim de l'ajut serà de 10.000 euros.

- S'ha de lliurar una còpia de l'informe final d'avaluació. Aquest informe ha d'annexar, com a mínim, el següent: la proposta metodològica definitiva amb la 
matriu d'objectius i indicadors; el llistat d'informants que han participat en l'avaluació; el disseny de les eines de recollida d'informació; els resultats 
sistematitzats de l'anàlisi de la informació obtinguda; i el llistat de documentació i bibliografia consultades.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament
Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupament

Recurs tècnic

Gestió relacional

Document de designació d'un tècnic municipal per assistir i participar en les reunions i espai de treball.
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- Cal que l'ens lliuri el document estratègic de cooperació al desenvolupament vigent, en el cas que no s'hagi fet amb el suport de la Diputació de Barcelona. Per 
acreditar la condició d'estar en procés d'elaboració d'un pla director serà suficient si l'ens ha sol·licitat el recurs "Plans directors de cooperació al 
desenvolupament" o bé el recurs "Orientacions estratègiques en matèria de cooperació al desenvolupament" en el marc del Catàleg de serveis 2019 o 2020.

Altres condicions:

Cal que l'ens faciliti l'assistència i participació d'un tècnic municipal en les reunions i espai de treball.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament
Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

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

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud pel recurs de "Plans directors de cooperació al desenvolupament".Altres condicions:

- Un cop concedit l'ajut, cal que l'ens designi expressament un referent polític i un tècnic municipal amb disponibilitat per assistir i participar en tot el procès.
- L'ens local ha de facilitar la documentació i la informació necessaria per al correcte desenvolupament de l'actuació.

Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament
Plans directors de cooperació al desenvolupament

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-185, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-185-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 2. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a la contractació d'un expert/a per a l'elaboració i/o avaluació del Pla director de 
cooperació al desenvolupament.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

S'ha de lliurar una còpia del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament elaborat i/o del seu informe final d'avaluació. Aquest document ha d'annexar el 
detall del procés dut a terme i la metodologia emprada (enfocament metodològic i descripció de les fases i activitats principals, amb el calendari executat; 
estructura creada per al procés; eines i espais de recollida d'informació; llistat de persones i entitats participants; etc.).

Documentació per a la justificació:
16.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exemps de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud pel recurs "Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament".Altres condicions:

- En el cas de que l'ajuntament rebi finançament de la Diputació per a l'elaboració d'un Pla d'internacionalització, s'han de preveure mecanismes de coordinació 
en l'elaboració d'ambdós plans.
- Import mínim d'ajut: 5.000 euros. La sol·licitud ha de permetre poder aplicar aquest import mínim.
- Import màxim per trams de població: de 5.001 a 50.000 habitants: 12.000 euros; a partir de 50.001 habitants: 16.000 euros.

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament
Plans municipals d'educació per al desenvolupament (EpD)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-186, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-186-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi dedicat directament a la realització de les accions. L'import 
imputable a la Diputació de Barcelona no pot superar el 10% de l'import atorgat per la Diputació.
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, beques, finançament d'estudis d'investigació, colònies, estades, accions de captació i/o recollida de fons i de 
materials. Els premis només seran elegibles quan consisteixin en productes de comerç just.

Són despeses directes subvencionables les que es troben directament vinculades a l'execució de l'acció i que fan possible la consecució dels objectius i les 
finalitats que fonamenten l'atorgament del present recurs.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-048, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-048-20.pdf
La justificació haurà d'anar acompanyada de material fotogràfic de les activitats realitzades i còpia dels materials que s'hagit editat o publicat en el marc de 

Documentació per a la justificació:
80.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 30%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- L'ens local ha d'especificar a la sol·licitud si opta per un ajut d'execució anual (01/01/2020 a 31/12/2020) o pluriennal (01/01/2020 a 31/12/2021), d'acord amb el 
calendari d'execució de l'actuació.
- La sol·licitud d'aquest ajut és incompatible amb la sol·licitud d'un ajut per al recurs "Accions d'Educació al desenvolupament (Epd)".
- No podran sol·licitar aquest ajut els ens locals als quals es va atorgar, en el marc del Cataleg de serveis 2019, aquest mateix recurs amb caràcter pluriennal.  
- Totes les accions incloses hauran de tenir una dimensió internacional orientada a la construcció de ciutadania global i impuls de la solidaritat. Queden 
excloses, per tant, aquelles accions que, malgrat tractin una de les temàtiques indicades, no inclogui aquesta dimensió.
- La sol·licitud ha de poder permetre aplicar l'import mínim objecte de l'ajut.

Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament
Plans municipals d'educació per al desenvolupament (EpD)

Recurs econòmic

Ajut econòmic
l'execució del Pla.

 - Import màxim per any ajut: 40.000 euros.
- Import mínim per any: 15.000 euros. La sol·licitud ha de poder permetre aplicar aquest import mínim.

Altres condicions 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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament
Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-187, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-187-20.pdf

Capítol 4. 

El 100% de l'aportació de la Diputació de Barcelona s'ha de transferir a la contrapart del projecte. La contrapart pot justificar a l'ens destinatari despeses de 
personal i despeses corrents.  Les despeses de bens inventariables no son elegibles. 
Són despeses directes subvencionables les que es troben directament vinculades a l'execució de l'acció i que fan possible la consecució dels objectius i les 
finalitats que fonamenten l'atorgament del present recurs.

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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 C4-049, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-049-20.pdf

Documentació per a la justificació:
50.000,00 €Import màxim d'ajut:

Per als ens de fins a 20.000 habitants i els projectes relacionats amb projectes de cooperació directa de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, el 
percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta d'ens, del 30%.  Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

- S'exclouen els projectes d'emergència, ajut humanitari i reconstrucció aixi com aquelles activitats consistents en estades o brigades solidàries, i beques.
- És imprescindible el lideratge municipal en la concepció, execució i seguiment del projecte. 
- El projecte ha d'incloure obligatòriament una activitat de sensibilització a la ciutadania de l'ens sol·licitant
- Abans de presentar la sol·licitud, s'ha de concertar una reunió amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament per elaborar la proposta més adequada a les 
línies de la convocatòria.
-La sol·licitud ha de permetre poder aplicar l'import mínim objecte de l'ajut.

Altres condicions:

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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament
Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans

Recurs econòmic

Ajut econòmic

 Import mínim d'ajut: 15.000 euros.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Estratègies locals
Plans d'actuació de mandat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-195, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-195-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Europa i estratègia internacional
Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-182, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-182-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments (veure Informació complementària) i participació en missions empresarials.

Un màxim de 30% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments europeus i internacionals (allotjament, 
transport, dietes i obsequis protocolaris).

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-045, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-045-20.pdf

Documentació per a la justificació:
10.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
El percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens amb ajuts i 
assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Europa i estratègia internacional
Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 habitants

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-183, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-183-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments (veure Informació complementària), participació en fires empresarials.

El 50% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments europeus i internacionals (allotjament, transport, 
dietes i obsequis protocolaris).

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-046, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-046-20.pdf

Documentació per a la justificació:
3.500,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
El percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. 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

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Europa i estratègia internacional
Plans d'internacionalització

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-184, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-184-20.pdf
Una per ens local.

Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments (veure Informació complementària), participació en fires sectorials i missions empresarials.

Fins al 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments (allotjament, transport, dietes).

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 C4-047, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-047-20.pdf
S'haurà de lliurar una còpia del pla d'internacionalització o un informe de l'actuació executada mitjançant aquest recurs.

Documentació per a la justificació:
15.000,00 €Import màxim d'ajut:

Per als ens locals amb població fins a 20.000 habitants, el percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta 
d'ens, del 30%. 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 no provinent de la Diputació

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En el cas que l'ens local rebi finançament de la Diputació per a l'elaboració d'un Pla director de cooperació al desenvolupament, s'haurà de preveure 
mecanismes de coordinació en l'elaboració d'ambdós plans.

Altres condicions 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 
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Europa i estratègia internacional
Suport a les relacions europees i internacionals del territori

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-188, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-188-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Els ens sol·licitants han de concertar una reunió amb l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional abans de presentar la sol·licitud.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Participació ciutadana
Banc de recursos per a la participació ciutadana

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-192, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-192-20.pdf
Una per ens local. Els consells comarcals i entitats supramunicipals en podran sol·licitar fins a un màxim de 4.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud

Els ajuntaments de municipis de menys de 5.000 habitants hauran de fer la sol·licitud a través del seu Consell comarcal.Altres condicions:
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Participació ciutadana
Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana

Recurs econòmic

Ajut econòmic

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

Capítol 1. 
Capítol 2. A excepció de: Activitats i recursos resultants de l'objecte o execució del procés participatiu. Per exemple, actuacions musicals, festes majors, 
serveis sanitaris, premis; obsequis, regals,  etc. O bé, l'execució del projecte resultant del procés participatiu.

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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 per a la justificació:
30.000,00 €Import màxim d'ajut:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts d'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, i els ens locals amb ajuts i assistències d'imports inferiors a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord 
amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts

Altres condicions:

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Participació ciutadana
Plataforma Decidim per a la participació ciutadana

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Dades tècniques C1-193, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-193-20.pdf
Qualsevol altra documentació que aporti informació complementària per a la valoració de la sol·licitud.
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.Altres condicions d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Participació ciutadana
Projectes de participació ciutadana

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Dades tècniques C1-194, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-194-20.pdf
Una per ens local.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Condicions de sol·licitud
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Seguretat pública
Pla de seguretat local

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-190, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-190-20.pdf
Una per ajuntament.

Capítol 1. 
Capítol 2. 
Capítol 4. 

Documentació que s'ha d'annexar:
Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

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

Pla local de seguretat elaborat segons la Guia del Pla de Seguretat Local, donant compliment al que s'estableix als articles 9,10 i 11 de la Llei 4/2003, de 7 
d'abril, d 'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, degudament supervisat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i pel 
Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació.
A efectes de la justificació de l'ajuda econòmica no es tindran en compte els Plans de Seguretat Local que no hagin estat supervisats pel Departament 
d'Interior i pel Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació.

Documentació per a la justificació:

- Cost màxim de l'actuació: 12.000 euros. 
- Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost màxim total de l'actuació: per als municipis de 5.001 a 10.000 habitants, 20%; per als 
municipis de 10.001 a 20.000 habitants, 30%; per als municipis de 20.001 a 50.000 habitants, 50%. 
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

L'ajuntament ha de tenir cos de policia local i no ha de tenir Pla de seguretat local elaborat.Altres condicions:

- El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i el Gabinet de Prevenció i Seguretat (GPS) de la Diputació de Barcelona són els encarregats de la 
direcció tècnica i de la supervisió de l'elaboració del Pla, alhora que presten l'assessorament que sigui necessari.
S'estableixen les condicions següents: 
- En un termini màxim d'1 mes a comptar des de la concessió de l'ajut es convocarà una primera reunió entre l'ajuntament, el GPS i el Departament d'Interior 
on s'explicarà com s'ha d'elaborar el Pla i es resoldran dubtes. 
- Abans d'iniciar la diagnosi i un cop s'hagi adjudicat el contracte de redacció del Pla o es designi personal propi de l'ajuntament a aquest efecte, es convocarà 

Altres condicions 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

Període d'execució i justificació: 
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Seguretat pública
Pla de seguretat local

Recurs econòmic

Ajut econòmic
una segona reunió per tal d'assessorar-los a la que assistiran aquests així com el personal de l'ajuntament, del Departament d'Interior i del GPS. 
- Durant l'execució del Pla es mantindran reunions bimestrals amb l'ajuntament, el contractista, el Departament d'Interior i el GPS. D'aquestes reunions 
s'estendran actes per la persona que es designi com a secretari en aquestes reunions.
- Un cop el Pla de Seguretat estigui redactat l'ajuntament l'enviarà tant al Eepartament d'Interior de la Generalitat de Catalunya com al GPS per a realitzar la 
darrera revisió i que d'acord amb la normativa d'aplicació es pugui elevar a la Junta Local de Seguretat per a la seva aprovació.
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Condicions específiques de concertació
Catàleg de serveis 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Seguretat pública
Seguretat als museus municipals i les seves extensions

Recurs econòmic

Ajut econòmic

  Dades tècniques C1-191, descarregueu-lo a:http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-191-20.pdf- Informe que haurà d'indicar els riscos de 
  seguretat detectats pels tècnics del museu o l'Ajuntament i les mesures proposades per reduir-los o eliminar-los. - Informe justificatiu de l'obligació d'instal·lar 

  mesures de seguretat, en el cas que les dependències del museu estiguin obligades per la normativa a disposar de mesures. - Dades tècniques del museu i 
     descripció d'aquest segons formulari.- Memòria, pressupost i amidaments de les mesures proposades.- Documentació tècnica:. Plànols de l'edifici on 

  s'instal·laran les mesures de seguretat amb els sistemes proposats sobre plànol.. Si és una ampliació, fitxes d'equip dels sistemes instal·lats i plànol amb els 
sistemes de seguretat instal·lats actualment.

Capítol 6. 

Documentació que s'ha d'annexar:

Despeses elegibles:

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

 - Si la mesura de seguretat proposada per l'Ajuntament es tracta de modificar o ampliar un sistema de detecció d'intrusió s'haurà d'entregar el contracte de 
manteniment associat.
 - Si les mesures de seguretat proposades per l'Ajuntament son la instal·lació o modificació d'un sistema de detecció d'intrusió o videovigilància, s'haurà d'exigir 

en la contractació que l'empresa contractista estigui donada d'alta al registre d'empreses de seguretat.
- L'Ajuntament haurà d'entregar la factura conforme s'ha realitzat la feina i el certificat de recepció de les instal·lacions del tècnic de l'ajuntament o museu.

Documentació per a la justificació:

- Cost màxim de l'actuació: 10.000 euros. 
- Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost màxim total de l'actuació: per als municipis fins  a 20.000 habitants, 25%; per als 
municipis de 20.001 en endavant 35%. 
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Obligació de cofinançament:

Condicions d'execució i justificació

Condicions de sol·licitud

Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Període d'execució i justificació: 
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