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Materials d'educació ambiental en préstec

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Consultoria i assessorament 2021

Convocatòria
Consultoria i assessorament
2021

Canal
Formulari web

Recurs material
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i
Promoció Ambiental
Tel.:934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 15/01/2021 a 10/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21319

Recursos d'educació ambiental en préstec a disposició dels ens locals per acompanyar o complementar
accions de sensibilització ambiental del municipi.
Els recursos que s'ofereixen són els següents:
- Aparells de mesura: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/aparells-de-mesura
- Cuines solars: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/cuina-solar-parabolica
-  Joc Actiwatt: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/joc-actiwatt
- Motxilles Euronet 50/50: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/Motxilles-Euronet-50/50
-  Joc la ruleta dels ODS: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/la-ruleta-dels-ods
- Joc Ciutats en transició: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/joc-ciutats-en-transicio
- Jocs d'espècies exòtiques invasores d'espais fluvials: https://www.diba.
cat/es/web/mediambient/jocs-d-exotiques

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Requisits de concessió:
 • Que la petició vingui d'un ens local
 • Que el material en préstec s'utilitzi en el marc d'una activitat de sensibilització ambiental, ja sigui en
escoles, entitats o públic general

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

No hi ha un límit de peticions per ajuntament, aquestes venen condicionades en funció de la
disponibilitat del recurs.

Altres condicions:
Cal omplir el formulari de sol·licitud:
https://formularis.diba.cat/diba/recursos-educacio-ambiental

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

L'ens local sol·licitant es responsabilitza de:
- El bon ús del recurs cedit en préstec
- Del transport, muntatge, ús i dinamització del recurs va a càrrec de l'ens local sol·licitant.
- De garantir que es prenguin les mesures oportunes per tal que els recursos i materials cedits
no resultin malmesos per negligència en el desenvolupament de les activitats previstes. També es
responsabilitza de les despeses dels possibles desperfectes per negligència. Ha de tenir una
l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.
- De garantir la neteja i desinfecció dels materials en préstec abans del seu retorn.
- En cas que els materials i recursos cedits no els gestioni directament l'ens local i els cedeixi a
altres equipaments municipals (escola, casal, biblioteca, centre cívic, etc.), s'entén que igualment se'n fa
responsable civil subsidiari.
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- L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada material prestat.
Normativa aplicable:

 • https://www.diba.cat/es/web/mediambient
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convocatòria
Consultoria i assessorament
2021

Canal
Formulari web

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i
Promoció Ambiental
Tel.:934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 15/01/2021 a 15/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21320

Conjunt d'activitats de sensibilització ambiental que s'ofereixen als ens locals en el marc de fires,
esdeveniments o jornades ambientals, moltes de les quals s'inclouen en les campanyes de sensibilització
que organitzem conjuntament amb altres administracions i que coordina la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat (Setmana de l'Energia, Setmana de la Mobilitat, Setmana per a la Prevenció de Residus,
Setmana per a la Prevenció de la Contaminació Acústica).

Les activitats es classifiquen en tres àmbits :
1. Activitats de sensibilització ambiental sobre transició energètica
- Pedalem pel clima: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/pedalem-pel-clima
- Pedala amb energia: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/bicicletes-generadores-d-energia
- Cuinem amb energia solar: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/cuina-solar-parabolica
- Coneix l'autoconsum fotovoltaic: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/Equip-solar-d-autoconsum
- Mesurem amb energia: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/aparells-de-mesura
- Vine a jugar amb l'Actiwatt: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/joc-actiwatt

2. Activitats de sensibilització ambiental sobre gestió i prevenció de residus
- Vull un món de colors: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/photocall-vull-un-mon-de-colors
- Scape-box sobre prevenció de plàstics: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/scapebox-plastics

3. Activitats de sensibilització ambiental sobre sostenibilitat
- La ciutat cosmopolita que volia ser bonica: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/ciutat-cosmopolita-
bonica
- Joc Ciutats en transició: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/joc-ciutats-en-transicio
- Experimenta amb les taules de llum: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/taula-de-llum
- Joc de la soca: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/joc-de-la-soca

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Requisits de concessió:
 • Que la petició vingui d'un ens local
 • Que l'activitat es realitzi en el marc d'una fira, esdeveniment o jornada ambiental

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

Nombre màxim de sol·licituds 2 per ens local.
Altres condicions:

Formulari de sol·licitud:
https://formularis.diba.cat/diba/otepa/activitats-tallers-amb-monitoratge
L'ens local ha de garantir que es compleixen els requeriments descrits a cada  fitxa de l'activitat.

Condicions d'execució i justificació
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Altres condicions d'execució i justificació:
- Atès que la major part de les activitat es fan a l'espai públic, l'ens local ha de garantir que
l'espai on es farà l'activitat està degudament senyalitzat i acotat per garantir la seguretat i el
desenvolupament de la mateixa (amb tanques, o cintes per garantir les distàncies de seguretat).
- L'ens local ha de garantir que disposa de l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.
- L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada activitat realitzada.

Normativa aplicable:
 • https://www.diba.cat/es/web/mediambient
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i
Promoció Ambiental
Tel.:934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21008

Suport econòmic per al desenvolupament d'activitats d'educació i sensibilització ambiental en:

1. Acció climàtica: divulgació de la transició energètica i l'adaptació al canvi climàtic. Es valoraran les
accions per divulgar els compromisos adquirits en l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l'Energia, com el propi PAESC, i també les accions que l'ajuntament faci si ha aprovat una declaració
d'emergència climàtica.
2. Accions per a la prevenció de residus plàstics d'un sol ús i implantació de nous models de recollida de
residus. No s'inclouen activitats de sensibilització per a la recollida selectiva en general.
3. Programa "Va d'aigua" per desenvolupar projectes i activitats d'educació ambiental en rius, rieres o
basses no inclosos en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació. L'objectiu és impulsar activitats per
capacitar la ciutadania (tots els públics) per actuar a favor dels valors d'aquests ecosistemes, especialment
en els casos de sobrefreqüentació arrel de la crisi de la COVID-19. Concretament, es donarà suport a:
accions de comunicació per promoure conductes responsables en l'accés d'aquests ecosistemes, activitats
educatives per a tot tipus de públic, de divulgació científica, jornades i conferències, de foment del
voluntariat, elaboració d'itineraris i altres materials per a la divulgació dels valors naturals.
4. Aquest recurs també va destinat a donar suport a la celebració de fires i festivals especialitzats en la
temàtica ambiental i activitats en les que participin diferents agents de la societat civil local. L'objectiu
d'aquests esdeveniments ha de ser acostar a la ciutadania la necessitat d'actuar a favor del medi ambient i
difondre iniciatives locals en aquest sentit. De cara al 2021, s'hauran de tenir en compte les limitacions en
els aforaments provacades per la pandèmia.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, mancomunitats, entitats municipals
descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica de l'activitat en termes d'innovació, àmbit temàtic, objectius i interès
estratègic

40

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de
les respostes del formulari corresponent:
-Ajust de l'activitat o projecte a l'àmbit temàtic seleccionat [fins a 20 punts].
.Accions d'educació, participació, comunicació, divulgació, difusió del PAESC, del Pacte
d'Alcaldes, la declaració d'emergència climàtica o la promoció de bones pràctiques en
l'accés a ecosistemes aquàtics continental [20 punts].
.Accions d'educació, participació, comunicació, divulgació, difusió en relació a la prevenció
dels residus plàstics: 15 punts.
.Altres temàtiques: implantació de nous models de recollida de residus municipals, altres
accions sobre acció climàtica i ecosistemes aquàtics continentals [10 punts].
.Fires i esdeveniments al carrer 10 punts.
-Innovació, originalitat de l'activitat [fins a 10 punts]
-Interès estratègic de l'activitat, vincle amb una política ambiental i objectiu que
persegueix [fins a 10 punts].

Grau de desenvolupament de mecanismes de participació i inclusió 25

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de
les respostes del formulari:
-Si ha previst mecanismes per què l'activitat a desenvolupar sigui inclusiva (a nivell de
diversitat funcional, de gènere i altres) [10 punts].
-Si es desenvolupa de manera transversal amb altres àrees de l'ens local [5 punts]
-Si hi ha diversitat de públic destinatari (no només públic escolar) [5 punts]
-Si ha previst mecanismes de participació ciutadana [5 punts]

Grau de planificació de l'activitat i adaptació a la situació d'emergència sanitària
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de
les respostes del formulari

20

-El fet que inclogui un pressupost aproximat de l'activitat a desenvolupar [10 punts].
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Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:
-El fet que estigui vinculat a l'execució d'un projecte existents fet pel mateix ens local o de
suport tècnic fet per l'OTEPA en anys anteriors [5 punts].
-El fet que inclogui una explicació de com adaptarà l'activitat a la situació sanitària actual
de limitació d'aforaments entre altres [5 punts]

Nombre d'habitants de l'ens amb preferència pels municipis que tinguin menys habitants 15

 Mida del municipi o tipologia dels ens supramunicipals [fins a 15 punts]
--- -- --Municipis de menys de 10.000 habitants [15 punts]
-Municipis de 10.000 a 20.000 habitants [10 punts]
-Municipis de 20.000 a 50.000 habitants [5 punts]
-Entitats municipals descentralitzades [15 punts]
-Per les mancomunitats s'aplicaran els mateixos criteris dels municipis sumant la població
dels municipis que l'integren.

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

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

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

Dades tècniques C1-002, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-002-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Es pot desestimar la sol·licitud en els casos que:
- el projecte presentat no s'adeqüi exactament als àmbits temàtics establerts.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

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

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-010, descarregueu-lo a:
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http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-010-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
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).

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Aquest recurs engloba una sèrie d'activitats de sensibilització i educació ambiental dissenyades per
conservar i donar a conèixer els valors dels sistemes aquàtics continentals (rius, basses i rieres) en el marc
del projecte "Va d'Aigua" (https://www.diba.cat/mediambient/va-daigua-recursos). Aquestes activitats també
s'ofereixen en el marc de la campanya del Dia Mundial de l'Aigua, que coordina la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat.

Es poden sol·licitar les següents activitats:

JOCS i ACTIVITATS:
Jocs de taula sobre les espècies exòtiques invasores d'ambients fluvials (també en anglès).
(https://www.diba.cat/es/web/mediambient/jocs-d-exotiques)
El Joc del Riu (https://www.diba.cat/es/web/mediambient/el-joc-del-riu)
Ombres del riu  (https://www.diba.cat/web/mediambient/ombres-del-riu)
Stranger rivers (https://www.diba.cat/web/mediambient/stranger-rivers)

ACTIVITATS AMB MONITORATGE:
Contacontes El senyor Riu (https://www.diba.cat/es/web/mediambient/el-conte-del-sr.riu)
Taller dels jocs de taula sobre les espècies exòtiques invasores d'ambients fluvials (també en anglès).
(https://www.diba.cat/es/web/mediambient/jocs-d-exotiques)
Taller del Joc del Riu (https://www.diba.cat/es/web/mediambient/el-joc-del-riu)

PUBLICACIONS:
El conte El senyor Riu (https://www.diba.cat/es/web/mediambient/el-conte-del-sr.riu)
Guia d'espècies exòtiques invasores d'ambients fluvials (https://www.diba.cat/es/web/mediambient/guia-d-
especies-exotiques)
Guia d'ApS en ecosistemes aquàtics continentals (https://www.diba.cat/es/web/mediambient/guia-aps-
ecosistemes-aquatics-continentals)
Guies pels Treballs de recerca de Batxillerat (https://www.diba.cat/es/web/mediambient/guia-treballs-de-
recerca)

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Requisits de concessió:
 • Sol·licitud d'un ens local de la província de Barcelona
 • Activitats a desenvolupar fora del espais naturals inclosos dins de la Xarxa de Parcs Naturals  de la
Diputació de Barcelona

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

Màxim 3 sol·licituds de cada activitat per ens local.
Altres condicions:

Formulari de sol·licitud:
https://formularis.diba.cat/diba/otepa/activitats-tallers-amb-monitoratge
L'ens local ha de garantir que es compleixen els requeriments descrits a cada  fitxa de l'activitat.

Condicions d'execució i justificació
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Medi ambient
Activitats de sensibilització i educació ambiental en ecosistemes
aquàtics continentals (Va d'aigua)

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Consultoria i assessorament 2021

Altres condicions d'execució i justificació:
En el cas que les activitat es facin a l'espai públic, l'ens local ha de garantir que l'espai on es farà
l'activitat està degudament senyalitzat i acotat per garantir la seguretat i el desenvolupament de la
mateixa (amb tanques, o cintes per garantir les distàncies de seguretat).
L'ens local ha de garantir que disposa de l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.
L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada activitat realitzada.

Normativa aplicable:
 • https://www.diba.cat/es/web/mediambientDecret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Adequació acústica de locals

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021

Codi recurs:
21015

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió municipal dins l'àmbit de la contaminació acústica, i inclou
l'elaboració de projectes i la millora de l'adequació acústica de locals municipals.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys habitants 50

S'atorgarà una puntuació proporcional en funció del nombre d'habitants.

Nombre d'habitants de l'ens amb relació a l'import sol·licitat, amb millor valoració de les
peticions d'un menor import per habitant

30

S'atorgarà una puntuació inversament proporcional a l'import sol·licitat per habitant.

No haver rebut cap ajut econòmic d'aquest mateix recurs econòmic en els darrers 3 anys 20

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

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

Una per ens.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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
Despeses elegibles:

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.

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

Import màxim d'ajut:
10000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf
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Medi ambient
Adequació acústica de locals

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya; Decret 245/2005, de 8 de
novembre, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica; Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Agències d'energia

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21019

Suport econòmic a les agències locals d'energia supramunicipals implantades per promoure l'eficiència
energètica i una bona gestió dels recursos als municipis, especialment els més petits, i a noves iniciatives
per al desenvolupament de plans d'acció per a la l'energia sostenible i el clima (PAESC). Es pretén reforçar
la capacitat d'acció de les agències i millorar i augmentar els serveis que presten.

Es pot ampliar amb suport tècnic per dinamitzar nous mecanismes organitzatius i avançar cap a la transició
energètica local com ara comunitats ciutadanes d'energia i d'energies renovables, finançament amb
participació ciutadana, A-prenem el sol o altres serveis. Es traduirà en assistència tècnica especialitzada
durant un any amb:
- Dinamització del mecanisme: reunions amb els agents implicats, preparació de documentació per explicar
la proposta als agents d'interès
- Suport en la redacció de la part tècnica de la documentació administrativa que es derivi de la constitució
d'una comunitat energètica o mecanisme innovador
- Suport en el pla de negoci de la comunitat o mecanisme
- Tractament de dades: consums i corbes dels agents participants, repartiment de coeficients, gestió de la
informació un cop la instal·lació estigui en ús
- Acompanyament en la tria del programari de gestió i suport de la informació derivada
- Supervisió de l'execució de les instal·lacions associades
- Acompanyament dels agents implicats en els tràmits amb comercialitzadores i distribuïdores
- Capacitació del personal tècnic municipal i dels agents implicats
- Assistència en la subcontractació de gestors a llarg termini.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió, manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-
inversions

Destinataris:
Consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre de codis universals de punt de subministrament (CUPS) gestionats l'any 2020 15

Puntuació segons el nombre de CUPS:
- Menys de 500 [3 punts]
- De 501 a 1000 [6 punts]
- 1001 a 1500 [9 punts]
- 1501 a 2000 [12 punts]
- Més de 2000 [15 punts]

Percentatge de municipis atesos respecte de l'àmbit territorial de l'ens 10

 En el cas que % de municipis representi menys del 50% del total, els punts s'assignaran
en funció de l'augment respecte l'any anterior (2020 respecte 2019)(% de municipis nous
respecte els municipis atesos l'any anterior):
- Si l'augment és inferior a un 30% [0 punts].
- Si augmenta d'un 30 a un 40% [5 punts].
- Si s'augmenta més d'un 40% [10 punts].
- En cas que ja s'atengui a més del 50% dels municipis:
- Fins al 75% dels municipis [0 punts].
- Més del 75% dels municipis [10 punts].

Serveis estandard. Prestació d'altres serveis 35

- Cap telegestió d'equipaments [0 punts]
- Fins a 20 equipaments telegestionats [5 punts]
- Més de 20 equipaments telgestionats [10 punts]
- Comptabilitat energètica de gas natural inclosa [5 punts]
- Comptabilitat energètica de gasoil C i/o propà inclosa[10 punts]
- Comptabilitat energètica de biomassa [10 punts]
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Medi ambient
Agències d'energia

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:

Serveis extres. Nombre d'ens locals als quals es prestarà aquest servei 20

- 2 ens locals [10 punts]
- 3 ens locals[15 punts]
- Més de 3 ens locals[20 punts]

Serveis extres. Maduresa dels projectes 20

- Caldrà indicar les característiques dels projectes als quals es vol donar aquest
servei: si ja hi ha projecte executiu de la instal·lació prevista o està en curs, en cas negatiu
si hi ha identificat l'espai on es generarà l'energia, si es preveuen altres funcions
associades (compartició d'estalvis, energia tèrmica, etc), diversitat d'agents implicats, si ja
s'han establert contactes amb els possibles participants, mostres d'interès dels potencials
participants, etc . La informació quedarà recollida en la carta d'interès del municipi o EMD
que haurà de recopilar l'Agència d'energia sol·licitant (segons model). [Fins a 20 punts en
funció de la informació aportada].

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

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

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

Dades tècniques C1-003, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-003-21.pdf
En cas que s'opti per sol·licitar suport per al servei per dinamitzar nous mecanismes organitzatius per
avançar cap a la transició energètica local caldrà adjuntar les cartes d'interès dels ens locals als quals
es vol oferir el servei segons model de carta (Model-carta_C1-003-21.pdf), descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/Model-carta_C1-003-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
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.
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 20 si s'opta només als serveis estàndards, i en
cas que s'opti per als serveis per dinamitzar nous mecanismes organitzatius per avançar cap a la
transició energètica local caldrà sumar 20 punts més.
En cas que l'agència hagi optat per fer els serveis de suport a mecanismes innovadors caldrà que durant
l'any es faci com a mínim una reunió amb Diputació de Barcelona per valorar el funcionament.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

De capítol 1, es pot justificar un màxim del 80% de l'ajut i un 90% si es presta el servei per dinamitzar
nous mecanismes organitzatius per avançar cap a la transició energètica local.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
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Medi ambient
Agències d'energia

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-011, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-011-21.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents
en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació
urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme
de Catalunya; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei
22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.

Objectius de desenvolupament sostenible

Energia neta i assequible

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Avaluació de la qualitat de les aigües

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021

Codi recurs:
21038

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió ambiental dins l'àmbit de la qualitat de les aigües, i inclou:
- L'anàlisi de fonts naturals. L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental facilitarà els envasos de
recollida. La recollida de les mostres anirà a càrrec del peticionari
- L'elaboració de l'informe corresponent.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre de fonts sol·licitades per analitzar, amb major puntuació a menor nombre de fonts
sol·licitades

60

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys habitants 40

- Població inferior a 5.000 habitants: 40 punts.
- Població igual o superior a 5.000 habitants: la puntuació serà inversament
proporcional al nombre d'habitants, és a dir, a més població menys puntuació.

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

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

Màxim una sol·licitud per ens local i per any
Altres condicions:

- 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.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 55 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 3 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
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Medi ambient
Avaluació de la qualitat de les aigües

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Aigua neta i sanejament

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Avaluació del soroll

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021

Codi recurs:
21039

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió municipal referent al control del soroll, i inclou la redacció
d'informes relatius a mesures de:
- Nivells de soroll provocat per les activitats, les infraestructures i el veïnatge, i avaluació d'acord amb la
normativa vigent
- Aïllament acústic entre locals per al soroll aeri i el soroll d'impactes
- Vibracions.
També s'ofereixen per un període de temps sensors de soroll ambiental per instal·lar als municipis per
ajudar als ajuntaments en la gestió de la contaminació acústica

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Tenir la condició d'ens destinatari del recurs
 • Disposar del mapa de capacitat acústica aprovat definitivament, d'acord amb el Decret 245/2005, de 8
de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, modificat
posteriorment pel Decret 176/2009

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

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

Dades tècniques C1-004, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-004-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Màxim 4 sol·licituds per ens i per any.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
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Medi ambient
Avaluació del soroll

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya; Decret 245/2005, de 8 de
novembre, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica; Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Cessió de bicicletes elèctriques

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21046

Amb aquests recurs es pretén fomentar la mobilitat sostenible als serveis municipals, especialment als
serveis tècnics i la policia local.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 40

- Si es disposa d'un PMU [30 punts].
- Si no s'han rebut o concedit bicicletes en les dues darreres convocatòries [10 punts].

Treball en xarxa 30

- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  [10 punts]
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses [10 punts]
- Formar part d'un cercle o d'un grup de treball relacionat amb el tema sol·licitat
[10 punts]

Població 30

- Menys de 1.000 habitants [30 punts]
- Menys de 5.000 habitants [20 punts]
- De 5.001 a 10.000 habitants [15 punts]
- De 10.001 a 20.000 habitants [10 punts]
- Més de 20.000 habitants [5 punts]
- En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efecte de la puntuació és la mitjana
de població dels municipis on es realitzi l'actuació.

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

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

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

Una per ens local amb un màxim de 2 unitats.
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Medi ambient
Cessió de bicicletes elèctriques

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;  Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i
Promoció Ambiental
Tel.:934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21066

El recurs té per objectiu donar suport tècnic per dissenyar plans, projectes o activitats d'educació ambiental
en general, i especialment:
- Plans directors d'equipaments d'educació ambiental (aules de natura, punts d'informació ambiental,
centres de recursos, etc.)
- Disseny d'un programa d'educació ambiental municipal o temàtic.
- Projectes d'ambientalització d'equipaments, activitats, esdeveniments i contractes.
- Projectes de divulgació ambiental municipals, com ara rutes autoguiades amb geocerca o la creació de
recursos audiovisuals.
- Projectes d'aprenentatge servei de temàtica ambiental.
- Projectes i activitat d'educació ambiental en entorns aquàtics continentals (rius, rieres, basses, etc) dins
del programa "Va d'aigua" (http://www.diba.cat/web/mediambient/va-d-aigua).
- Projectes relacionats amb la conscienciació sobre els residus, especialment prevenció de residus plàstics
d'un sol ús.
- Projectes per donar a conèixer el PAESC o les accions de la declaració d'emergètica climàtica aprovada
per l'ens locals (si és el cas).
- Altres projectes d'educació i participació ambiental.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, originalitat i
concreció

50

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
-Innovació i originalitat del projecte que vulguin desenvolupar[fins a 20 punts].
-Planificació i concreció del projecte[fins a 20 punts].
- Diversitat de públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar
[fins a 10 punts].

Grau de vinculació a una política ambiental local i transferibilitat a altres ens 20

Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir
de les respostes del formulari corresponent:
-El fet que estigui vinculat a un projecte o política municipal[fins a 10 punts].
-El fet que sigui transferible (total o parcialment)[fins a 10 punts].

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

Mida del municipi dels ens supramunicipals[fins 20 punts]
- Municipis de menys de 5.000 habitants[ 20 punts]
- Municipis de 5.001 de 20.000 habitants[15 punts]
- Municipis de 20.001 a 50.000 habitants[10 punts]
- Municipis de més de 50.001 habitants[5 punts]
- Entitats municipals descentralitzades[20 punts ]
- Per la resta d'ens supramunicipal s'aplicaran els mateixos criteris dels municipis
sumant la població dels municipis que l'integren.

Grau de participació de la societat civil i dels agents socials 10

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

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

Condicions de concertació

Pàgina 24 de 74



Medi ambient
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Dades tècniques C1-005, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-005-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

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

- 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 canals de comunicació.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Educació ambiental per la transició energètica

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i
Promoció Ambiental
Tel.:934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21079

Suport tècnic a aquells ajuntaments que vulguin implantar projectes per la transició energètica municipal.
Concretament en els projectes educatius següents:
- Les Campanyes 50/50 d'estalvi energètic a escoles, adreçat a projectes nous (
www.diba.cat/web/mediambient/educacio-50/50): on la comunitat educativa i l'ajuntament treballen
conjuntament per estalviar energia. Els estalvis econòmics aconseguits amb les accions i bones practiques
es reparteixen a parts iguals entre ambdós. S'ofereix un acompanyament dels projecte i de les actuacions
que es determinin al llarg del curs escolar ( setembre - Juny)
- Passa l'Energia  (www.diba.cat/web/mediambient/passaenergia): Suport als ajuntaments que vulguin
promoure la millora de la gestió energètica dels equipaments públics, mitjançant la formació i participació
dels treballadors i treballadores i les bones pràctiques orientades a l'eficiència i l'estalvi d'energia.
- Acompanyament educatiu del projecte Aprenem el Sol: suport a la difusió del projecte, tant a la comunitat
educativa com a les famílies i a la resta de la ciutadania, per aquells ajuntaments que impulsen de manera
col·laborativa la instal·lació de plaques fotovoltaiques als centres escolars
(https://www.diba.cat/es/web/mediambient/a-prenem-el-sol). També oferim un conjunt d'activitats
educatives per fer en les escoles, un estigui feta la instal·lació.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Interès estratègic del projecte 60

En funció del projecte seleccionat ,  segons la puntuació següent:
- 50/50:[ 15 punts]
- Passa l'energia:[ 20 punts]
- A-prenem el sol:[ 50 punts]
- 50/50 i passa l'energia:[ 35 punts]
- 50/50 i aprenem el sol:[ 50 punts]
- Passa l'energia i aprenem el sol:[ 50 punts]
- Volem aplicar els tres projectes:[ 60 punts]

Número d'edificis/equipaments on s'aplicarà el/s projecte/s (fins a un màxim de 7 edificis) 15

Segons el nombre d'edificis, seguint el següent bàrem:
De 1 - 2 edificis:[5 punts]
De 3 a 5 edificis:[10 punts]
Entre 6 - 7 edificis:[15 punts]
Caldrà indicar a quins equipaments voleu desenvolupar els diferents projectes omplint la
taula del formulari.

Nombre d'habitants del municipi 15

Segons el nombre d'habitants, seguint el següent bàrem:
-  Fins a 10.000 habitants: 15 punts
-  De 10.001 a 50.000 habitants: 10 punts
- De 50.001 a 75.000 habitants: 5 punts

Motivació, necessitat i justificació del projecte 10

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

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

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

Dades tècniques C1-006, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-006-21.pdf
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Medi ambient
Educació ambiental per la transició energètica

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- En el cas del projecte 50/50 d'estalvi energètic: a escoles cal que els ajuntaments sol·licitants es
comprometin a retornar com a mínim el 50% de l'estalvi aconseguit a les escoles. Com a mostra
d'aquest compromís, cal adjuntar en el moment de fer la sol·licitud el document de compromís que us
podeu descarregar a: https://www.diba.cat/web/mediambient/compromis-5050. Sense aquest document
degudament omplert, la sol·licitud no es valorarà.
- En el cas del Passa l'Enegia, cal que els ajuntaments sol·licitants es comprometin a destinar els
estalvis aconseguits a les llars del municipi que pateixen pobresa energètica o a millorar l'eficiència
energètica dels equipaments. Com a mostra d'aquest compromís, cal adjuntar en el moment de fer la
sol·licitud el document de compromís que us podeu descarregar a:
https://www.diba.cat/web/mediambient/compromis-passa-energia. Sense aquest document degudament
omplert la sol·licitud no es valorarà.
- En el cas del suport educatiu dels projectes A-prenem del Sol, caldrà que els ajuntaments sol·licitants
acreditin que les escoles on es destinarà aquest recurs tenen la instal·lació fotovoltaica pertinent en les
condicions de finançament que es proposen en el programa A-prenem el sol o que preveuen licitar-la i
executar-la. Com a mostra d'aquest compromís cal adjuntar, en el moment de fer la sol·licitud el
document de compromís que us podeu descarregar a:
https://www.diba.cat/web/mediambient/compromis-a-prenem-el-sol. Sense aquest document
degudament omplert,  la sol·licitud no es valorarà.

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

- Els suports dels projectes 50/50 es desenvoluparan aproximadament al llarg del curs escolar
2021/2022
- Els projectes passa l'energia es durant a terme entre el segon semestre de 2021 fins al juny de 2022.
15 d'octubre de 2020.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
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Medi ambient
Educació ambiental per la transició energètica

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;  Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 4/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans
d'acció

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021

Codi recurs:
21086

El recurs té per objectiu donar suport a la planificació ambiental municipal dins l'àmbit de la contaminació
acústica, i inclou la redacció d'informes i plans relatius a l'elaboració de:
- Mapa de soroll del municipi mitjançant mesures acústiques ambientals de curta i llarga durada
- Mapa de capacitat acústica del municipi
- Plans d'acció per a la millora de la qualitat acústica ambiental.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'idoneïtat del treball sol·licitat 60

Es prioritzaran els mapes de capacitat acústica i els ens locals que no hagin rebut suport
per realitzar un estudi similar en els darrers 5 anys.

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys habitants 40

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

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

Una per ens.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
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Medi ambient
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans
d'acció

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya; Decret 245/2005, de 8 de
novembre, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica; Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Estudis de la qualitat de l'aire

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021

Codi recurs:
21114

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió municipal dins l'àmbit de la contaminació atmosfèrica, i
inclou:
- Estudis de la qualitat de l'aire als municipis mitjançant unitats mòbils. Nivells de partícules, d'òxids de
nitrogen, ozó i benzè.
- Estudis de llarga durada de partícules PM10 i PM2,5
- Estudis de curta durada a diversos punts del municipi de partícules PM10 i PM2,5 mitjançant analitzadors
portàtils
- Estudis de benzo(a)pirè mitjançant filtres de partícules PM10
- Estudis de NO2 a diversos punts del municipi mitjançant captadors passius
- Elaboració de plans d'acció de millora de la qualitat de l'aire i altres actuacions derivades d'aquests plans.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens local, amb preferència els que tinguin més de 20.000 habitants 30

Grau d'idoneïtat de l'estudi sol·licitat 30

Es prioritzaran els municipis amb nivells més elevats de contaminació atmosfèrica i els
que no disposin d'una estació fixa de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya.

Municipis inclosos dins una zona declarada de protecció especial de l'ambient atmosfèric 20

Ens locals que no hagin rebut suport per realitzar un estudi similar en els darrers 5 anys 20

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

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

Dues per ens local.
Altres condicions:

Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals, els estudis poden estar disponibles al web de la
Diputació de Barcelona.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
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Medi ambient
Estudis de la qualitat de l'aire

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 55 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 3 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic;Llei 34/2007, de 15
de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
protecció de l'ambient atmosfèric.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Exposicions de medi ambient

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Consultoria i assessorament 2021

Convocatòria
Consultoria i assessorament
2021

Canal
Formulari web

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i
Promoció Ambiental
Tel.:934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 15/01/2021 a 10/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21327

Exposicions itinerants de medi ambient que es posen a disposició dels ens locals com a eines de
sensibilització i conscienciació ambiental en matèria de transició energètica, residus, aigua i soroll
Algunes d'aquestes exposicions han estat adaptades al format virtual. Els continguts de les exposicions
itinerants i virtuals es pot consultar al web: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/recursos-exposicions
Totes les exposicions disposen de materials complementaris que enriqueixen la visita i de materials
personalitzables per fer-ne difusió.
La descripció de les exposicions, el seu continguts, format i materials complementaris es poden consultar a
les fitxes corresponents:
- Actuem amb energia: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/actuem-amb-energia
- Adeu soroll: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/adeu-soroll
- Reduïm residus: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/reduim-residus
- La vida de l'aigua: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/la-vida-de-l-aigua
- Qüestió de temps: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/questio-de-temps
- Menys plàstics, més vida: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/menys-plastics-mes-vida
- Treballem per una energia sostenible: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/treballem-per-una-
energia-sostenible
- La Mar de plàstics (roll-up). Https://www.diba.cat/es/web/mediambient/mar-de-plastics
Les exposicions Actuem amb energia, Adeu soroll, Reduïm residus, La vida de l'aigua i Treballem per una
energia sostenible i La mar de plàstics ofereixen també la possibilitat de realitzar una visita guiada
dinamitzada per un educador o educadora.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

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

Requisits de concessió:
 • Que la petició vingui d'un ens local

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

- Màxim dues exposicions diferents per ajuntament.
- Màxim una visita guiada de cada exposició que es sol·liciti.

Altres condicions:
L'ens local ha de garantir que els requeriments tècnics descrits al web es compleixen correctament.

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

- L'ens local sol·licitant es responsabilitza de l'exposició cedida per la Diputació de Barcelona.
- El transport, muntatge i desmuntatge dels mòduls expositius va a càrrec de l'ens local sol·licitant,
excepte en els casos de les exposicions Actuem amb energia, Adeu soroll, Qüestió de temps i Menys
plàstics, més vida en què es requereix un transport i muntatge especialitzat que es realitzarà a càrrec
d'una empresa contractada per la Diputació de Barcelona.
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Medi ambient
Exposicions de medi ambient

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Consultoria i assessorament 2021

- L'ens local sol·licitant es responsabilitza de garantir que es prenguin les mesures oportunes per tal que
l'exposició no resulti malmesa per negligència en el control de visitants o en manipulacions
inadequades. També es responsabilitza de les despeses dels possibles desperfectes per negligència.
- En cas que l'exposició s'ubiqui en un espai que no gestioni directament l'ajuntament (biblioteca, escola,
casal, centre cívic, poliesportiu, etc.), s'entén que igualment se'n fa responsable civil subsidiari;
- L'ens local sol·licitant es responsabilitza de garantir la neteja i desinfecció dels plafons i dels diversos
elements de l'exposició abans del seu retorn.
- Durant el període d'emergència sanitària, l'ajuntament ha de posar a disposició dels visitants gel
hidroalcohòlic per la desinfecció de les seves mans.
- L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada itinerància realitzada.

Normativa aplicable:
 • https://www.diba.cat/es/web/mediambient
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Gestió de comunitats energètiques o mecanismes similars per la
transició energètica

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21151

El recurs consisteix en el suport tècnic per a dinamitzar nous mecanismes organitzatius per avançar cap a
la transició energètica local com comunitats ciutadanes d'energia, comunitats d'energies renovables,
finançament amb participació ciutadana, autoconsums compartits entre equipaments municipals i
ciutadanies, A-prenem el sol o d'altres.
El suport es traduirà en assistència tècnica especialitzada durant un any amb les tasques de suport
següents:
- Dinamització del mecanisme: reunions amb els agents implicats, preparació de documentació
per poder explicar als agents l'interès la proposta,
- Suport en la redacció de la part tècnica associada a la documentació administrativa que es pugui
derivar de la constitució d'una comunitat energètica o mecanisme innovador.
- Suport en el "pla de negoci" de la comunitat o mecanisme innovador
- Tractament de dades: consums i corbes dels agents participants, repartiment de coeficients,
gestió de la informació generada un cop la instal·lació estigui en ús
- Acompanyament en la tria del programari de gestió més adequat, suport en la gestió de la
informació derivada.
- Supervisió de l'execució de les instal·lacions associades.
- Acompanyament dels agents implicats en els tràmits amb les comercialitzadores i les
distribuïdores.
- Capacitació del personal tècnic municipal i dels agents implicats.
- Assistència en la subcontractació de gestors a llarg termini si s'escau.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Maduresa del projecte 60

-  Caldrà indicar si ja hi ha projecte executiu de la instal·lació prevista o està en
curs, en cas negatiu si hi ha identificat l'espai on es generarà l'energia, si es preveuen
altres funcions associades (compartició d'estalvis, energia tèrmica, etc), diversitat d'agents
implicats, si ja s'han establert contactes amb els possibles participants, mostres d'interès
dels potencials participants, etc . Veuieu el formulari associat a la sol·licitud[Fins a 60
punts en funció de la informació aportada].

Treball en Xarxa 15

- Estar adherit al Pacte de les Alcaldies (amb data posterior a novembre 2015) 10
punts
- Estar adherit al Pacte de les Alcaldies (amb data anterior a novembre 2015) 5
punts
- Estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap ala Sostenibilitat [5 punts].

Mida del municipi o tipologia dels ens 25

- Municipis de menys de 10.000 habitants [25 punts].
- Municipis de 10.000 a 20.000 habitants [15 punts].
- Municipis de 20.000 a 50.000 habitants [10 punts].
- Municipis de més de 50.000 habitants [5 punts].
- Entitats municipals descentralitzades [15 punts].

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

Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
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Medi ambient
Gestió de comunitats energètiques o mecanismes similars per la
transició energètica

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Dades tècniques C1-007, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-007-21.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Energia neta i assequible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21155

Aquest recurs s'articula en dues línies de treball amb diferents accions adreçades a la millora de la
eficiència en l'ús de l'aigua:

L1. Suport a la prestació del servei d'abastament d'aigua
Per disposar de mecanismes i eines pel control del servei d'abastament, ja sigui per gestió directa o
mitjançant concessió. És una demanda constant dels ens locals de cara a adaptar la gestió als escenaris
de canvi climàtic que es preveuen en els propers anys. Inclou les actuacions:
- Auditories econòmiques per a l'avaluació i l'optimització dels recursos econòmics dels contractes de
concessions de gestió del servei d'abastament d'aigua
- Estudis de l'estructura tarifària i propostes de millora
- Suport a la redacció de les PPTP dels serveis d'abastament d'aigua
- Suport a la redacció d'estudis tècnics per a l'avaluació dels diferents models de gestió dels serveis
d'abastament d'aigua a aplicar al seu territori

L2. Suport per al foment de l'estalvi, l'eficiència i la garantia de disponibilitat en la gestió de l'aigua
Inclou les actuacions:
- Auditories de consum i propostes d'estalvi de l'aigua a edificis i equipaments municipals
- Estudis de capacitat de saturació de captació dels aqüífers
- Estudis hidrogeològics per avaluar la possibilitat d'implementar noves captacions de pous o millorar les
captacions existents
- Estudis per a la regeneració de pous en desús i per a la reutilització de l'aigua de pluja, aigües grises, etc.
- Projectes de solucions basades en la natura en relació al cicle de l'aigua (drenatges, sobreeiximents,
terciaris,...)
.
D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió, manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-
inversions

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Qualitat tècnica 70

Qualitat de la proposta i de la documentació annexada [fins a 20 punts]

Línia 1. Grau de qualitat tècnica[màxim 50 punts]
- Auditories econòmiques i estudis de tarifes[50 punts].
- Redacció de plecs tècnics [40 punts].
- Plans i models de gestió del  servei [30 punts].
Línia 2. Grau de qualitat tècnica [màxim 50 punts]
- Grau d'innovació[20 punts]
- Portabilitat del projecte en actuacions a altres ens locals [10 punts]
- Viabilitat de la proposta[20 punts]

Població 20

 - Menys de 1.000 habitants [20 punts]
-  de 1.001 a 5.000 habitants [16 punts]
-  de 5.001 a 20.000 habitants [12 punts]
-  de 20.001 a 50.000 [8 punts]
-  més de 50.000 habitants [4 punts]
Per els ens supralocals es prendrà la mitjana de la població dels ens on s'efectiu
l'actuació.

Participació en el Cercle de Comparació Intermunicipal d'Aigua 10

Requisits de concessió:
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Medi ambient
Gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

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

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

Dades tècniques C1-009, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-009-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
No hi ha d'haver reiteració en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anys.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Llei 5/2013, d'11 de juny,
per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient;
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Medi ambient
Gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbana

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21154

La infraestructura verda/blava en un entorn urbà dona diversos serveis ambientals i socials com la
regulació del cicle de l'aigua, la regulació tèrmica, la millora de la qualitat de l'aire, espai de relació entre
persones, entre d'altres, a la vegada que és estructura de suport per a la biodiversitat urbana i barrera per
a plagues i malalties.
Aquest recurs està orientat a donar suport a la gestió del servei municipal del verd urbà amb una visió
climàtica i ecològica, així com a fomentar la biodiversitat urbana amb la finalitat de millorar la qualitat de
l'aire, la qualitat de vida de la població i fer els municipis més saludables i resilients davant del canvi
climàtic.

Suport centrat en fer una gestió de la infraestructura verda/blava urbana pel foment i conservació de la
biodiversitat de manera que ofereixi els màxims serveis socio-ambientals. Pot incloure:
- Inventaris i plans de poda de l'arbrat viari
- Projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans i foment d'una agricultura local sostenible
- Projectes d'adequació d'espais per a refugi climàtic, d'increment del verd urbà i de la connectivitat: creació
d'ombra natural en zones vulnerables (camins, carrils bici, places, espais centres educatius o altres entorns
públics urbans), etc.
- Projectes de renaturalització de làmines d'aigua en espais verds urbans
- Projectes de creació de microhàbitats o refugis de biodiversitat.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió, manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-
inversions

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte 75

- Memòria justificativa de la proposta [fins a 30 punts].
- Adequació de la proposta[ fins a 20 punts].
- Grau de continuïtat d'actuacions prèvies[ fins a 15 punts].
- Proposta de seguiment i d'avaluació de resultats[ fins a 10 punts].

Població 20

- Menys de 1.000 habitants [20 punts]
- de 1.0001 a 5.000 habitants [16 punts]
- de 5.001 a 20.000 habitants [12 punts]
- de 20.001 a 50.000 [8 punts]
- més de 50.000 habitants [4 punts]
En el cas dels ens supramunicipals es valorarà la mitjana de la població dels municipis on
s'efectuï l'actuació.

Participant al cercle de Comparació Intermunicipal de verd urbà 5

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

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

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

Dades tècniques C1-008, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-008-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.
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Medi ambient
Gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbana

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions:
-  Per a la sol·licitud d'inventaris i plans de poda de l'arbrat viari, és imprescindible:
1.  El nombre aproximat d'arbres de l'arbrat viari gestionats per l'ajuntament.
2.  Compromís d'assignar els recursos i personal necessari que garanteixi l'ús i actualització de
les dades.
- Per a la sol·licitud de projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans o de foment
d'agricultura local sostenible, és imprescindible:
1. Tenir un espai municipal destinat a aquesta finalitat.
2.  Justificació de demanda o necessitat ciutadana.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient;  Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents
en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació
urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme
de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbana

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Implantació d'accions sostenibles

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21165

Suport econòmic a l'execució de petites actuacions que millorin la qualitat de l'entorn urbà i de l'aire de les
ciutats i, per tant, la qualitat de vida de les persones, així com aconseguir que els serveis ambientals
municipals, especialment els obligatoris, siguin efectuats amb la major eficiència econòmica i ambiental.
Amb aquests recurs es pretén:
Línia 1.
- Fomentar la mobilitat sostenible: Punts de recàrrega per a flotes municipals, aparcaments bicicleta,
promoció de l'ús de la bicicleta a la feina, actuacions derivades de PDE, de PAESC, gestor de mobilitat...
- Instal·lació d'elements per la renaturalització d'espais urbans per crear refugis climàtics, per al foment de
la biodiversitat, per la creació de microhàbitats, accions derivades de PAESC, solucions basades en la
natura, etc.
- Tallades/podes sanitàries per a la millora del verd urbà, plantacions (d'acord amb les recomanacions dels
inventaris i plans de poda de l'arbrat)
- Fomentar l'aplicació de les TIC (telegestió, telemesura, sensors, software...) per a la gestió dels serveis
municipals (edificis, enllumenat, millora del reg, mobilitat ...) en el marc del seu manteniment, gestor
energètic, etc.
- Altres mesures d'acció climàtica.
- Redacció de projectes o estudis com ara redacció de projectes de solar tèrmica o geotèrmia
avantprojectes de minieòlica, mecanismes organitzatius innovadors, de naturalització d'espais urbans,
refugis climàtics, etc.
Línia 2
- Per a municipis de més de 20.000 habitants: redacció de dels plans d'acció per a l'energia sostenible i el
clima (PAESC) i als plans de transició energètica locals vinculats al PAESC.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió, manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-
inversions

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Innovació i compromis amb el projecte 40

Línia 1.
- Projecte innovador (no s'inclou la redacció de projectes o estudis): Ús de TIC,
nous mecanismes organitzatius (finançament participat, per accions encarades a les
comunitats energètiques o altres sistemes innovadors), impuls vehicle elèctric, gestor de
mobilitat o energètic, renaturalització d'espais, creació de refugis climàtics, horts
urbans/agricultura sostenible amb component d'integració social [30 punts].
- L'actuació forma part d'un PAES, PAESC o del pla d'acció de LIFE CLINOMICS
[10 punts]

Línia 2.
- PAESC o plans de transició energètica: Presentar les dades dels consums dels
anys 2005, 2017 i 2018 i 2019. [Fins 40 punts segons la informació aportada].

Viabilitat del projecte 20

- Pressupost total de més de 24.000 euros[0 punts]
- Pressupost entre 12.001 i 24.000 euros[10 punts]
- Pressupost menys de 12.000 euros[20 punts]

Nombre d'habitants/situació dins del Pacte 25

Línia 1
Nombre d'habitants de l'ens
- Menys de 1.000 habitants [25 punts]
- De 1.001 a 5.000 habitants [20 punts]
- De 5.001 a 10.000 habitants [15 punts]
- De 10.001 a 20.000 habitants [10 punts]
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Medi ambient
Implantació d'accions sostenibles

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:
- Més de 20.000 habitants [5 punts]
- Entitats municipals descentralitzades [15 punts]
- Ens supramunicipals  [15 punts].
Línia 2
Situació dins del Pacte
- Ser nou al Pacte [25 punts]
- Tenir ja un PAES redactat [20 punts.]

Treball en Xarxa 15

Línia 1
- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [5 punts]
- Membres d'altres xarxes o similar (per ex. Cercles de comparació intermunicipal)
[2 punts]
- Signataris del Pacte de les Alcaldies (abans novembre 2015) [3 punts]
- Signataris del Pacte de les Alcaldies (des de novembre de 2015)* [8 punts]
- Ens supramunicipals amb declaracions d'emergència climàtica o acords
equivalents [5 punts]
* Si el municipi va renovar l'adhesió al Pacte dels alcaldes, només es comptabilitzen els
punts de l'adhesió més recent.
Línia 2.
- Estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap ala Sostenibilitat [10 punts].
- Altres xarxes [5 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

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

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

Dades tècniques C1-010, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-010-21.pdf
- Per a la Línia 1, s'ha d'annexar el formulari de dades tècniques.
- Per a la línia 2, s'ha d'annexar el formulari de dades tècniques i l'adhesió al Pacte de les Alcaldies amb
data posterior a novembre de 2015.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Línia 2. Tenir més de 20.000 habitants
Els municipis que sol·licitin la redacció del PAESC han d'estar adherits al Pacte de les Alcaldies amb
posterioritat a novembre de 2015 i no han de tenir redactat el PAESC associat en aquest compromís.
Els municipis que tinguin un Pla d'acció d'Energia Sostenible (objectius 20-20-20) han d'haver efectuat
un seguiment del pla.
Els ens sol·licitants de PAESC només poden ser municipis de més de 20.000 habitants.
Els municipis que sol·licitin el pla de transició energètica local vinculat al PAESC pertanyents a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) han de tenir redactat o en curs el Pla d'adaptació o haver-lo demanat
a l'AMB.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
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Medi ambient
Implantació d'accions sostenibles

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Import màxim d'ajut:
10000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-012, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-012-21.pdf

Per a la línia 1, s'ha d'annexar el formulari de dades tècniques i dues imatges de les actuacions.
Altres condicions d'execució i justificació:

En cas que s'hagi redactat un projecte o un estudi cal adjuntar-ne una còpia en pdf.
Per a la línia 2, els beneficiaris d'aquest suport hauran de:
- Seguir la metodologia que estableixi Diputació de Barcelona
-  Utilitzar els inventaris de consums i emissions de Diputació de Barcelona
-  Utilitzar els formularis excel o similars de Diputació de Barcelona amb el contingut del pla
redactat (excels amb les accions planificades i resultats)
- Consultar a Diputació de Barcelona si tenen dubtes metodològics. Convidaran a Diputació de
Barcelona a assistir a algunes de les reunions de seguiment que es puguin fer del projecte.
- Incorporar la informació que en resulti al perfil del municipi a la web de l'Oficina del Pacte dels
Alcaldes (www.covenantofmayors.eu)

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 34/2007, de
15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
protecció de l'ambient atmosfèric.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Implantació d'accions sostenibles

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Energia neta i assequible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Mesures dels camps electromagnètics

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació
i Gestió Ambiental
Tel.:934 022 994
ot.avga@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021

Codi recurs:
21180

Té per objectiu quantificar els nivells dels camps electromagnètics existents dins el municipi, i inclou la
redacció d'informes relatius a:
- Mesures del camp magnètic i del camp elèctric generat per les línies elèctriques (alta tensió,
transformadors, línies de distribució, etc.)
- Mesures del camp electromagnètic generat per les antenes de telefonia mòbil
- Altres mesures de camps electromagnètics
- Mesures d'espectres.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Tenir la condició d'ens destinatari del recurs

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

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
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Medi ambient
Mesures dels camps electromagnètics

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental;  Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament
urbanístic; Llei18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Millora de la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia
circular

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21184

Suport econòmic a la redacció de projectes i l'execució d'actuacions que millorin la gestió dels residus
municipals i la neteja viària i ajudin al compliment dels objectius d'augmentar la recollida selectiva i les
polítiques de residu zero. Entre altres:
-  Redacció de projectes de control d'accés a les deixalleries aplicant les noves tecnologies
-  Redacció de projectes de compostatge comunitari.
-  Projectes de tancament de contenidors per a la millora de la recollida selectiva.
-  Projectes de reducció de la generació de residus municipals com és el cas de la vaixella
reutilitzable
- Projectes de reducció d'envasos i embalatges en equipaments municipals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió, manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-
inversions

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tecnica 60

- Projecte innovador: ús de tecnologies smart, inclusió de criteris de canvi climàtic
i economia circular, salut de les persones, etc. [15 punts]
- Replicabilitat de l'actuació [5 punts]
- Viabilitat del projecte [10 punts]
- Estalvi en l'ús de recursos[10 punts]
- Abast territorial/de l'actuació [10 punts]
- Seguiment i avaluació de l'actuació [10 punts]

Població 30

- Menys de 1.000 habitants: [30 punts]
- de 1.001 a 5.000 habitants: [20 punts]
- de 5.001 a 10.000 habitants: [15 punts]
- de 10.001 a 20.000: [10 punts]
- més de 20.000 habitants: [5 punts]
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació serà el sumatori de la
població on s'efectuarà l'actuació.

Participants en el Cercle de residus i neteja viària 10

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

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

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

Dades tècniques C1-011, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-011-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.
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Medi ambient
Millora de la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia
circular

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

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

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-013, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-013-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- En cas que s'hagi redactat un projecte o un estudi cal adjuntar-ne una còpia en pdf.
- En cas d'implementació d'alguna acció es considera una condició indispensable per a la justificació la
presentació d'un parell de fotografies de l'actuació realitzada.
Els beneficiaris d'aquest suport hauran de:
-  Seguir els criteris que indiqui la Diputació de Barcelona
-  Consultar a Diputació de Barcelona si tenen dubtes metodològics. Convidaran a Diputació de
Barcelona a assistir a algunes de les reunions de seguiment que es puguin fer del projecte.
-  Lliurar un resum de l'actuació recollint els resultats i la continuïtat
-  Si del treball realitzat surten accions a fer caldrà lliurar un quadre de relació amb els ODS
corresponents.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Millora de la gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21185

Les actuacions objecte de suport tenen com a objectius la reducció, reutilització i millora de la eficiència de
l'ús dels recurs hídrics disponibles i reduir la despesa energètica associada al cicle de l'aigua.
S'hi troben actuacions de forma que queden cobertes les necessitats tant a curt termini dels ajuntaments
com a mig i llarg termini amb la redacció dels projectes necessaris per a executar les obres necessàries
pels propers anys.  Entre altres:
-  Redacció de projectes per la implantació, ampliació o millora de sistemes telemàtics en la gestió
de la xarxa d'abastament .
-  Redacció de projectes i foment de la reutilització d'aigües no convencionals (aigües grises,
aigües de pluja, pous en desús...)
-  Redacció de projectes i foment de l'estalvi d'aigua en equipaments municipals (edificis,
poliesportius, piscines...)
-  Foment de l'aplicació de sistemes telemàtics TIC de la xarxa d'abastament.
-  Foment de l'aprofitament d'aigües no potables per reg i/o neteja viaria

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió, manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-
inversions

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica 60

-Projecte innovador: ús de tecnologies smart per a la gestió de serveis municipals [15
punts]
-Impacte sobre la població [10 punts]
-Transferència de resultats mesurables i avaluables [10 punts]
-Viabilitat del projecte [15 punts]
-Estalvi en l'ús de recursos [10 punts]

Població 30

- Menys de 1.000 habitants [30 punts]
- de 1.001 a 5.000 habitants [20 punts]
- de 5.001 a 10.000 habitants[15 punts]
- de 10.001 a 20.000 [10 punts]
- més de 20.000 habitants [5 punts]

En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació serà la mitjana de
població dels municipis on es realitzi l'actuació.

Xarxes 10

Ens local on s'efectuï l'actuació integrant de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat[5 punts]
Membre del cercle de comparació intermunicipal aigua[5 punts]

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

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

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

Omplir una breu memòria amb els objectius del projecte i/o actuació a redactar de forma que sigui
avaluable d'acord amb els criteris establerts.

Nombre màxim de sol·licituds:
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Medi ambient
Millora de la gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

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

Import màxim d'ajut:
15000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-014, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-014-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Els beneficiaris d'aquest suport hauran de:
- Seguir els criteris que indiqui la Diputació de Barcelona
- Consultar a Diputació de Barcelona si tenen dubtes metodològics. Convidaran a Diputació de
Barcelona a assistir a algunes de les reunions de seguiment que es puguin fer del projecte.
- Lliurar un resum de l'actuació recollint els resultats i la continuïtat
- Si del treball realitzat surten accions a fer caldrà lliurar un quadre de relació amb els ODS
corresponents.
En cas que s'hagi redactat un projecte o un estudi cal adjuntar-ne una còpia en pdf.
En cas d'implementació d'alguna acció es considera una condició indispensable per a la justificació la
presentació d'un parell de fotografies de l'actuació realitzada.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Millora de la gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Planificació per a la transició energètica i el clima

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21208

El recurs consisteix en l'elaboració de plans d'acció municipal relacionats amb la mitigació i l'adaptació
municipal al canvi climàtic i als seus impactes i en plans d'acció climàtica. S'inclou:
Línia 1 PAESC i plans de transició energètica locals vinculats al PAESC:
-  Per a municipis de menys de 20.000 habitants: L'elaboració de plans d'acció contra el canvi
climàtic (plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima, PAESC) o plans de transició energètica locals
vinculats al PAESC. Els municipis poden sol·licitar el PAESC (es fa un pla  de transició energètica local
vinculat al PAESC i es treballa l'adaptació a escala supramunicipal).
Línia 2 Plans climàtics per a ens supramunicipals
-  Adaptació de polítiques climàtiques locals als reptes derivats del Nou Pacte (30/40), o derivades
dels Plans d'acció del Life Clinomics
-  Elaboració d'estudis locals/sectorials d'adaptació al canvi climàtic,
-  Plans d'adaptació d'àmbit territorial supramunicipal
Línia 3 Altres estudis i plans climàtics innovadors
Els ens locals també poden sol·licitar estudis de potencial d'energies renovables (fotovoltaica) en el seu
municipi i d'avaluació dels mecanismes organitzatius potencials per a la seva implantació o d'altres estudis
de caire innovador en el camp de la transició energètica i de l'adaptació als impactes del canvi climàtic.
Seran estudis de caire estratègic i no s'entrarà en el detall d'un projecte executiu.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió, manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-
inversions

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Implicació de l'ens local 65

L1. PAESC i plans de transició energètica vinculats:
Presentar dades de consums dels anys 2005, 2017 i 2018 i 2019. Fins a 65 punts en
funció de la informació aportada.

L2. Plans climàtics per a ens supramunicipals:
Municipis adherits al Pacte d'Alcaldies (adhesió posterior a novembre 2015)
- 15%: 20 punts.
- 20 %: 40 p.
- Més del 30%: 65 p.

L3. Altres estudis i plans climàtics innovadors:
Municipis adherits a Pacte d'Alcaldies:
- Amb posterioritat a novembre 2015: 35 punts.
- Amb anterioritat a novembre 2015: 25 p.
Ens supramunicipals adherits a Pacte d'Alcaldies:
- Amb més del 40% de municipis adherits: 35 punts.
- Amb més del 30% de municipis adherits: 25 p.
- Que hagin fet una declaració d'emergència climàtica o acord equivalent: 15 p.
- Presentació de cartes de col·laboració i de mostra d'interès per associacions
empresarials, de polígons, d'entitats veïnals, etc. Fins a 20 p.
- L'acció forma part d'un pla d'acció derivat del CLINOMICS o d'un PAESC: 10 p.

Compromis en la lluita contra el canvi climatic i mida del municipi 25

L1. PAESC i plans de transició energètica locals vinculats:
- Ser nou al Pacte: 25 punts.
- Tenir ja el PAES redactat: 10 punts.

L2. Plans climàtics per a ens supramunicipals:
- Haver fet una declaració d'emergència climàtica o acord equivalent: 15 punts.
- Disposar de com a mínim un tècnic a temps complet dedicat al canvi climàtic i/o la
transició energètica: 10 punts.
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Medi ambient
Planificació per a la transició energètica i el clima

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:

L3. Altres estudis i plans climàtics innovadors:
- Municipis de menys de 10.000 hab. 25 punts
- Municipis de 10.000 a 20.000 hab. 15 punts
- Municipis de 20.000 a 50.000 hab. 10 punts
- Municipis de >50.000 hab. 5 punts
- Disposar, com a mínim, un tècnic a temps complet dedicat al canvi climàtic i/o la transició
energètica: 15 punts
- Ens supramunicipals que prestin el servei d'agència d'energia comarcal (comptabilitat
energètica de més de 5 municipis): 10 punts.
- Ens supramunicipals que no presten el servei d'agència d'energia comarcal: 5 punts.

treball en xarxa 10

- Estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat[8 punts].
- Altres xarxes (a valorar)[2 punts].

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

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

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

Dades tècniques C1-012, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-012-21.pdf
PAESC i plans de transició energètica locals vinculats al PAESC: s'ha d'annexar el formulari de dades
tècniques i omplir les dades de consums que es sol·liciten.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Els ens sol·licitants de PAESC només poden ser municipis de menys de 20.000 habitants.
- Els municipis que sol·licitin la redacció del PAESC han d'estar adherits al Pacte de les Alcaldies amb
posterioritat a novembre de 2015.
- Els municipis que sol·licitin la redacció del PAESC i que ja tenien un Pla d'acció per a l'Energia
Sostenible (PAES) n'han d'haver fet com a mínim un seguiment.
- Els municipis que sol·licitin la redacció del PAESC o el pla de transició energètica local vinculat al
PAESC pertanyents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han de tenir redactat o en curs el Pla
d'adaptació o haver-lo demanat a l'AMB.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

Pàgina 56 de 74



Medi ambient
Planificació per a la transició energètica i el clima

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental;  Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei
6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 34/2007, de
15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
protecció de l'ambient atmosfèric, Llei 16/2017 del 1 d'agost de canvi climàtic.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Promoció de la mobilitat sostenible

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21250

Amb aquest recurs es pretén fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de
combustibles fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants, per tal de fer uns
entorns urbans amb més qualitat de l'aire, menys soroll, més seguretat, en definitiva, més sostenibles. El
recurs inclou les següents actuacions:

- Redacció de projectes per al foment a la mobilitat activa
- Redacció de projectes per a la recuperació d'espai viari per a les persones i per a modes de transport
actiu: itineraris als equipaments municipals (biblioteques, poliesportius, mercats, escoles, casals/centres
cívics, deixalleries...), pacificació, etc.
- Foment de la mobilitat en bicicleta: plans estratègics de la bicicleta, accions de foment de l'ús de la
bicicleta
- Mobilitat elèctrica: plans de mobilitat elèctrica, estudis supralocals d'implantació de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics
- Plans de desplaçament d'empresa (PDE, sols ajuntaments)
- Suport a la implementació d'accions derivades dels PDE
- Suport a redacció d'estudis i/o projectes d'accions de mobilitat derivades dels PAESC i/o PDE generar
- Assessorament tècnic en la definició de la figura de gestor/a municipal de la mobilitat (recursos propis).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica del projecte 50

- Disposen de PMU, Estudi mob o PQA [30 punts].
- Estudi supramunicipal/PIRVEC (excloent) [30 punts].
- Zona ZEPA [10 punts].
- Grau de qualitat tècnica d'especial interès [10 punts].

Nombre d'habitants 30

- Fins a 5.000 habitants [30 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants [20 punts].
- De 10.001 a 30.000 habitants [15 punts].
- Més de 30.000 habitants [10 punts].

Treball en xarxa 20

- XCiPcS [10 punts].
- Pacte d'alcaldes i alcaldesses [10 punts].

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

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

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

Una per ens.
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Medi ambient
Promoció de la mobilitat sostenible

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Energia neta i assequible

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les
energies renovables

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21252

L'objectiu és reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), millorar l'eficiència energètica i
augmentar l'estalvi econòmic.
Inclou la redacció dels estudis inclosos en les línies següents:

A. Actualització d'inventari i estudi d'eficiència energètica de l'enllumenat públic
B. Projectes executius de calderes o xarxes de calor de biomassa
C. Projectes executius de plantes fotovoltaiques per autoconsum en edificis públics locals
D. Redacció d'estudis per la millora de la qualitat del cel nocturn (recursos propis)
E. Redacció d'estudis per la millora de l'eficiència i l'estalvi energètic dels equipaments públics locals

Les línies A, B i C es preveu predominantment la externalització de la redacció dels estudis i
excepcionalment donar resposta amb recursos propis.
Les línies D i E es preveu predominantment donar resposta amb recursos propis i excepcionalment la
externalització de la redacció dels estudis necessaris.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió, manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-
inversions

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Població 35

- Menys 1.000 habitants [35 punts].
- de 1.001 a 2.500 habitants [30 punts].
- de 2.501 a 5.000 habitants [25 punts].
- de 5.001 a 10.000 habitants [20 punts].
- de 10.001 a 20.000 habitants [10 punts].
- Entitats municipals Descentralitzades [15 punts].
- Ens supramunicipals [5 punts].

Potencial d'impacte o estalvi de l'actuació 35

Línia E, contactes amb Direcció Gral. de Qualitat Ambiental per augmentar protecció del
cel nocturn: 20 punts.

Línies A, B, C i E, no concessió d'ajut tècnic pel mateix edifici o enllumenat els 2 anys
anteriors: 10 p.

Línies A i E, si participa al Cercle de comparació d'enllumenat públic: 5 p.

Línia A, enllumenats amb alt potencial de millora d'eficiència:
- Més 20% de làmpades de potència > 150kW: 5 p.
- Consum per habitant > 75 kWh/hab: 10 p.
- Potencia mitja làmpades > 100W/làmpada: 5 p.

Línia B:
- Municipis fora de zona especial protecció atmosfèrica: 20 p.
- Calderes de biomassa amb alt potencial d'energia renovable, consums actuals o
previstos > a 300.000 kWh: 5 p.

Línia C:
- Projectes de comunitat energètica, autoconsum compartit a ciutadania i/o sector privat i
ajuntament: 10 p.
- Disposar dades de consum energètic dels darrers 12 mesos en kWh: 10 p.
- Cartografia CAD o pdf equipament, planta i secció: 5 p.
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Medi ambient
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les
energies renovables

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:
Línia D, si l'edifici disposa de comptabilitat energètica: 20 p.

Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte d'Alcaldes, etc.) 30

- Estar adherit al Pacte dels Alcaldes [10 punts].
- Estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [15 punts].
- Si es tracta ens supramunicipal [15 punts].
- Si el municipi s'ha compromès amb el nou Pacte d'Alcaldes/ses (reducció del 40% de les
emissions pel 2030) [15 punts].
Si el municipi va renovar l'adhesió al Pacte dels alcaldes, només es comptabilitzen els
punts de l'adhesió més recent.

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

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

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

Dades tècniques C1-013, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-013-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues per ens local però de linies diferents.

Altres condicions:
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

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
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Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les
energies renovables

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat; Llei 4/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Energia neta i assequible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Substitució de llumeneres contaminants

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21279

Suport econòmic a la substitució de llumeneres contaminants de VM i/o contaminats lumíniques
encaminades a l'eliminació de les fonts de vapor de mercuri instal·lades als municipis de la demarcació així
com també la reducció de la contaminació lluminosa provocada per llumeneres amb alts factors d'emissió
de llum a l'hemisferi superior. Amb aquesta actuació es pretén incidir en el disseny de la instal·lació amb
criteris per millorar la sensació i confort visual i fomentar també nivells d'il·luminació continguts. Amb
aquests recurs es pretén:
- Eliminar les fonts de VM: actuar sobre els pocs punts de llum que actualment encara existeixen de vapor
de mercuri en alguns municipis.
- Reduir les llumeneres contaminants lumíniques: actuar sobre les llumeneres amb un percentatge de flux
a l'hemisferi superior de més del 5%.
- Fomentar nivells d'il·luminació continguts: actuar en punts de llum de zones amb una classe d'il·luminació
inferior o igual a S1, fomentant especialment aquelles amb classe S3.
- Incidir en el disseny de la instal·lació: incentivar que qualsevol actuació en enllumenat vagi acompanyat
d'un estudi lumínic realitzat amb un programa de simulació lumínica de manera que es garanteixi el
compliment amb el Reglament d'eficiència energètica, assegurar una bona uniformitat en calçada així com
també un bon repartiment de la llum en ambdues voreres.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió, manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-
inversions

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Font de llum a substituir de Vapor de Mercuri (VM) 30

Per a la substitució de punts de llum existents de VM [30 punts].
Es puntuarà de forma proporcional al número de punts de llum amb aquestes
característiques respecte el total.

Punts de llum contaminants lumínics 15

Per a la substitució de punts de llum existents amb fhs > 5% [15 punts].
S'entén que el fhs és >5% si la llumenera es correspon amb algun dels exemples de la
Taula "fhs superior a 5%"
Es puntuarà de forma proporcional al número de punts de llum amb aquestes
característiques respecte el total.

Punts de llum situats en classes S3 (7,5lux) 15

-Quan la situació del punt de llum a substituir es troba dins d'una classe d'il·luminació S3
segons la ITC-02 del RD 1890/2008 d'Eficiència energètica de l'enllumenat exterior [15
punts].

Nombre d'habitants de l'ens 30

- Menys de 1.000 habitants [30 punts]
- De 1.001 a 5.000 habitants [25 punts]
- De 5.001 a 10.000 habitants [20 punts]
- De 10.001 a 20.000 habitants [15 punts]
- Més de 20.000 habitants [10 punts]
- Entitats municipals descentralitzades [15 punts]

Treball en xarxa 10

- Signataris del Pacte de les Alcaldies (abans novembre 2015) [4 punts]
- Signataris del Pacte de les Alcaldies (des de novembre de 2015)* [7 punts]
- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [3 punts]
* Si el municipi va renovar l'adhesió al Pacte dels alcaldes, només es comptabilitzen els
punts de l'adhesió més recent.
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Medi ambient
Substitució de llumeneres contaminants

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 45

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

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

Dades tècniques C1-014, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-014-21.pdf
Memòria de la substitució que ha de contenir:
- Plànol indicant els punts de llum a substituir. Pot fer-se sobre qualsevol plànol base, ja sigui cartografia
1.000 o bé sobre una imatge del google maps.
- Fotografia diürna de la zona a actuar, on es vegi amb perspectiva el carrer i els punts de llum.
En cas d'haver-hi més d'una zona, una fotografia per a cada una d'elles.
- Fotografia nocturna de la zona a actuar, des de la mateixa perspectiva on s'ha realitzat la foto
diürna. En cas d'haver-hi més d'una zona, una fotografia per a cada una d'elles.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Les llumeneres a substituir han de ser de VM i/o tenir un fhs > 5% (per a determinar el FHS instal·lat de
la llumenera s'utilitzarà la taula FHS superior a 5%)
- Les llumeneres a substituir han de projectar-se per a un nivell d'il·luminació igual o inferior a una classe
S1, ME3C o CE3.
- La temperatura de color màxima de la font de llum a instal·lar serà de 3.000K, i en zones E1 serà PC-
ambre.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

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

Import màxim d'ajut:
15000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-015, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-015-21.pdf

Compromisos de qualitat:
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Medi ambient
Substitució de llumeneres contaminants

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de
l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Energia neta i assequible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Subvencions per a l'adequació de les deixalleries a la recollida de
l'amiant. Exercici 2021

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Subvencions per a l'adequació de les deixalleries a la recollida de l'amiant. Exercici 2021

Convocatòria
Subvencions per a
l'adequació de les
deixalleries a la recollida de
l'amiant. Exercici 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Àmbit de cooperació:
Nova inversió

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 02/03/2021 a 06/04/2021

Codi recurs:
32351

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la
Gerència de Serveis de Medi Ambient gestionades per l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat,
destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu:
- La dotació d'un mòdul de descontaminació d'amiant (dutxa amb escalfador elèctric i depòsit, sistema de
filtració d'aigua, sistema de filtració d'aire (depressor-, calefacció en la zona neta) per assegurar que la
deixalleria realitza una gestió de l'amiant correcta i segura per a la salut dels treballadors/es i usuaris/àries.
Aquest projecte té la finalitat de contribuir, des de l'àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible i a la
millora de qualitat de vida de la ciutadania i del personal que treballa a les deixalleries. A la vegada, ajudar
a avançar en el compliment dels ODS, en especial els ODS 3 (salut i benestar), el 8 (treball decent i
creixement econòmic) i l'11 (ciutats i comunitats sostenibles).

Destinataris:
Consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Quantitat d'amiant recollida a la deixalleria del 2015 - 2020 50

Quantitat d'amiant recollit a la deixalleria del 2015-2020:
                > 500.001 Kg [50 punts].
                100.001 Kg - 500.000 Kg [40 punts].
                50.001 Kg - 100.000 Kg [30 punts].
                20.0001 Kg - 50.000 Kg [20 punts].
                = o <  20.000 Kg [10 punts].

Població a la que dona servei a l'any 2020 50

Població a la que dona servei a l'any 2020:
                > 100.000 hab. [50 punts].
                50.001 - 100.000 hab. [40 punts].
                30.001 - 50.000 hab. [30 punts].
                20.001 - 30.000 hab. [20 punts].
                = o < 20.000 hab. [10 punts].

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

Cada ens beneficiari només podrà rebre una única subvenció per a una única deixalleria
Altres condicions:

Sol·licitud de la subvenció, segons model normalitzat (Annex 1), acompanyada de la documentació
següent:

1. Memòria de l'activitat per la qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat
(Annex 2).
2. Pressupost previst per l'activitat i temporalització prevista per a la qual es demana la
subvenció, d'acord amb el model normalitzat (Annex 3).
3. Declaració responsable del compliment del RD 396/2006 (Annex 4).
4. Declaració responsable de la cobertura territorial (Annex 5).
5. Declaració responsable de les quantitats recollides d'amiant en la deixalleria en el període
2015-2020 (Annex 6).
6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la
subvenció, d'acord amb el model normalitzat (Annex 7).
7. Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per
acreditar que les persones que s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 8).
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l'amiant. Exercici 2021

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Subvencions per a l'adequació de les deixalleries a la recollida de l'amiant. Exercici 2021

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada. La
documentació s'haurà de presentar a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres AAPP.

Els models dels Annexos es podran trovar en la següent pàgina web:
https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-amiant-2021

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 6.
Seran despeses elegibles:
Mòdul de descontaminació d'amiant per les persones que manipulen l'amiant a les deixalleries, dutxa
amb escalfador elèctric i depòsit, sistema de filtració d'aigua, sistema de filtració d'aire (depressor),
calefacció en la zona neta.
En aquesta despesa es tindrà en compte la mà d'obra necessària que suposin treballs de fontaneria o
electricitat, entre d'altres, per deixar preparat el mòdul per al seu funcionament i maneig.

Tots els costos i preus definits en les presents bases es consideren IVA inclòs.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021;final, 01/01/2022 a 31/03/2022

Import màxim d'ajut:
35000

Altres condicions d'execució i justificació:
La justificació de les despeses s'efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat, disponible a
la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i altres administracions o en el
següent enllaç: https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-amiant-2021
- Formulari de justificació de despeses com (Annex 9).
- Memòria final com (Annex 10). La memòria final s'acompanyarà amb la justificació final.

Normativa aplicable:
 • Les bases de la convocatòria aprovada per Junta de Govern del 25/02/2021.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circular

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21283

L'objectiu és donar suport en la gestió dels residus i la neteja viària (L1) i a solucions que apliquin les noves
tecnologies per desenvolupar l'economia circular i treballar cap al residu zero (L2).

L1. Suport a la prestació del servei de gestió de la recollida de residus i neteja viària
- Estudis de viabilitat tècnica i econòmica en la recollida i neteja
- Estudis de compliment de la prestació dels serveis municipals de recollida i neteja
- Auditories econòmiques d'avaluació i optimització dels contractes de concessió
- Redacció d'estudis tècnics dels models de gestió dels serveis
- Suport a la redacció de les PPTP dels plecs de condicions del servei de recollida de residus i neteja viària
- Deixalleries: informes d'avaluació i millora, suport a la redacció de plecs, redacció d'estudis tècnics per a
l'adequació a activitats de reutilització i la seva preparació.

L2. Suport a la innovació en la reducció dels residus centrat en l'economia circular i la sostenibilitat
- Propostes que augmentin la recollida selectiva, utilitzant les noves tecnologies
- Propostes de residu zero
- Plans de prevenció de residus
- Suport a la redacció d'ordenances de residus
- Estudis de l'estructura de taxes i propostes de millora
- Aplicació de noves tecnologies per al control dels serveis de residus i neteja
- Proves pilot per la recollida i neteja aplicant les TIC del mercat d'eficiència energètica i baix consum,
sorolls, etc. (vehicles, contenidors i altres)
- Propostes de deixalleries més properes a la ciutadania i versàtils
- Proves de noves tecnologies a les deixalleries, control d'accés i de materials.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova
inversió, manteniment i reposició d'inversions. https://www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-
inversions

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica 70

Per la línia 1:
- Optimització del recurs, estudis de viabilitat tècnica i econòmica del servei de recollida i
neteja viària, auditories tècniques i econòmiques del servei [fins a 70 punts]
- Redacció de plecs tècnics [fins a 60 punts]
- Plans i models de gestió del  servei [fins a 50 punts]

Per a la línia 2:
- Grau d'innovació [fins a 10 punts]
- Impacte sobre la població [fins a 10 punts]
- Replicabilitat del projecte [fins a 10 punts]
- Transferència de resultats mesurables i avaluables [fins a 10 punts]
- Viabilitat de la proposta i termini d'execució [fins a 20 punts]
- Grau de qualitat tècnica de la memòria [fins a 10 punts]

Població 20

- Menys de 1.000 habitants [20 punts]
-  de 1.001 a 5.000 habitants [16 punts]
- de 5.001 a 20.000 habitants [12 punts]
- d e 20.001 a 50.000 habitants [8 punts]
-  més de 50.000 habitants [4 punts]
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació serà la mitjana de
població dels municipis on es realitzi l'actuació.
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Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circular

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:

Participants en el Cercle de residus i neteja viària 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

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

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

Dades tècniques C1-015, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-015-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- 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.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
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d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental;  Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Llei 5/2013, d'11 de juny,
per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient;
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat
Tel.:934 022 441
ot.ccs@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent

Codi recurs:
21289

L'objectiu del recurs és donar suport als municipis en la gestió dels residus d'amiant des de la prevenció.
Inclou:

Línia 1- suport en l'elaboració de censos d'edificis municipals amb amiant
Anàlisi de tota la documentació existent de l'edifici municipal i posterior inspecció visual d'amiant de l'edifici
per informar de l'existència de materials i elements sospitosos de contenir amiant, avaluar el risc potencial
del material i determinar la necessitat o no de contractar una anàlisi per la Identificació i avaluació d'amiant.

Línia 2: Suport a l'eliminació dels residus d'amiant al municipi
L'objectiu és millorar les condicions de treball i seguretat als gestors de residus d'amiant. Es dona suport a
la redacció d'estudis tècnics per a l'adequació de les deixalleries a la normativa dels residus d'amiant.

Es tracta d'un recurs transversal que presta en col·laboració amb l'Oficina de Seguretat en Obres i
Autoprotecció.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 2022.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica 60

Línia 1:
- Nombre edificis municipals per 1.000 hab. construïts/rehabilitats amb anterioritat a
l'entrada en vigor de la prohibició de l'ús d'amiant (2002): fins 40 punts. La puntuació
màxima s'assignarà a la sol·licitud amb més edificis, i les altres per: (Nombre edificis
municipals per 1.000 hab./Nombre màxim edificis municipals per 1.000 hab.) * 40.
- Grau de continuïtat en l'elaboració de censos d'edificis municipals amb amiant: fins 10 p.
- Ens amb iniciatives sobre la gestió dels residus d'amiant: fins a 10 p.(Documents sobre la
recollida de fibrociment; Pla de residus; Actuacions per controlar el risc; Planificació,
ajudes, per a la retirada d'amiant).
Línia 2:
- Quantitat de residus d'amiant recollits: fins 50 p.
La puntuació màxima s'assignarà a la sol·licitud amb la quantitat més gran d'amiant per
1.000 hab., i les altres per: (Quantitat d'amiant recollit per 1.000 hab. /major quantitat
d'amiant recollit per 1.000 hab.) * 50
- Ens amb iniciatives de gestió de residus d'amiant: fins 10 p.

Població 20

Per a la línia 1
- Menys de 1.000 habitants [20 punts].
- Menys de 5.000 habitants [16 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants [12 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants [8 punts].
- Més de 50.000 habitants [4 punts].

Per a la línia 2
Nombre d'habitants de l'ens a la que dona servei la deixalleria 20 punts
- Menys de 20.000 habitants [5 punts].
- De 20.001 a 30.000 habitants [10 punts].
- De 30.001 a 50.000 habitants [15 punts].
- Més de 50.000 habitants [20 punts].

En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efecte de la puntuació és la mitjana de població
dels municipis on es faci l'actuació.

Treball en xarxa 20

- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [5 punts].
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses [5 punts].
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Criteris de la valoració: Puntuació:
- Participants en el Cercle de residus i neteja viària [10 punts].

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

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

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

Dades tècniques C1-016, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-016-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en
més de 5 mesos.
En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora dels residus, i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.Llei 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climàtic

Objectius de desenvolupament sostenible

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

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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