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Comerç i consum
Cooperació comercial entre diversos ens locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21062

Es dona suport a la definició, el disseny i l'execució d'accions de promoció i dinamització que es duguin a
terme de manera conjunta entre dos o més ens locals.
Es persegueix fomentar la cooperació i l'ús eficient dels recursos, tot incentivant les economies d'escala i la
concepció del comerç de proximitat en totes les seves vessants (comerç urbà, mercats municipals, mercats
de venda no sedentària i fires locals) amb projecció més enllà dels propis termes municipals.

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:

Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el
suport)

30

Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de
desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés
d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents
agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis
complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats
presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que
passarà el projecte i la seva calendarització.

Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats, definició d'indicadors de
seguiment)

30

Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un plus de valor
afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva
metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de
Serveis de Comerç.

Capacitat dels ens, econòmica, tècnica i organitzativa 20

Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden
afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de
coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Número d'ens locals participants 20

2 municipis: 5 punts; 3 - 4 municipis: 10 punts ; 5 o més municipis: 20 punts

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40

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 C1-077, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-077-21.pdf
Carta d'adhesió de cada ens participant (excepte de l'ens sol·licitant), descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/343514131/Carta_Adhesio_Cooperacio.doc

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Sol·licitud incompatible amb el recurs de projectes singulars pel mateix objecte.
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Comerç i consum
Cooperació comercial entre diversos ens locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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 locals de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb
ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

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

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

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:
25000

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-023, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-023-21.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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Cooperació comercial entre diversos ens locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Desenvolupament de la prova pilot de les APEU

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

Període de sol·licitud

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

Codi recurs:
21065

Suport econòmic per a la realització de proves pilot en relació al desenvolupament i implementació de les
Àrees de Promoció Econòmica Urbana - APEU - que suposa un nou model de gestió publico-privada per a
la dinamització i/o rehabilitació d'espais on es concentren activitats comercials, industrials i de serveis
mitjançant actuacions que consolidin un model de ciutat compacta, complexa, integradora i
mediambientalment sostenible.
El suport està dirigit a un màxim de 20 ajuntaments per al desenvolupament de proves pilot de Delimitació
Urbana d'APEU, reservant un mínim de quatre ajuts per al desenvolupament de projectes específics per
als Polígons d'Activitats Econòmiques (PAE) tant industrials com de serveis i un  projecte pilot per una
zona d'elevada concentració d'establiments turístics.

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Memòria tècnica d'idoneïtat i objecte del projecte 30

Memòria tècnica d'idoneïtat i objecte del projecte que contempli: identificació
dels impulsors de l'APEU, possible zona de delimitació de l'APEU amb el nombre
d'establiments presents. Oportunitat de la necessitat i objectius que justifica l'APEU en el
desenvolupament comercial, industrial, serveis i turístic del municipi. Resultats esperats).
Fins a 30 punts.

Capacitat de l'ens, tècnica i organitzativa 30

Capacitat de l'ens, tècnica i organitzativa (perfil professional del referent del projecte,
dedicació, transversalitat interdepartamental i anàlisi de costos ). Fins a  30 punts.

Existència i desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels agents
locals.

30

Presència d'associacions comercials, establiments turístics i de polígons
d'activiats econòmiques: 10 punts
Amb una antiguitat de menys de 5 anys  (5)
Amb una antiguitat de més de 5 anys   (10)
Representativitat de les associacions comercials, establiments turístics i polígons
d'activitats econòmiques: 20 punts
% d'associats sobre el total dels establiments de la zona
Fins el 25%      (5)
De 25 al 50%  (10)
De 50 al 75%   (15)
Més de 75%     (20)

Coherència tècnica (adequació de la memòria als resultats esperats, definició d'indicadors de
seguiment).

10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40

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 C1-078, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-078-21.pdf
Es requereix presentar un document acreditatiu de la relació entre l'ajuntament i l'associació de
comerciants del municipi que certifiqui la col·laboració per al desenvolupament de les activitats
comercials del territori en els darrers 2 anys i signat per les parts (Regidoria i Presidència/Gerència).

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Pàgina 7 de 96



Comerç i consum
Desenvolupament de la prova pilot de les APEU

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: No es consideraran elegibles les despeses de la compra i lloguer de parament,
dinars, dietes, trenets i activitats.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 31/03/2023

Import màxim d'ajut:
40000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-024, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-024-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
En el cas que la sol·licitud es realitzi per desenvolupar el projecte en polígons d'activitats econòmiques
(PAE), tant industrials com de serveis: es requereix que el municipi compti amb zones integrades per
naus i parcel·les, entesa com a tota construcció i edificació amb accés, tant per viabilitat pública, com
privada, on s'hi exerceix una activitat econòmica empresarial o sigui susceptible de poder-se
desenvolupar. El mateix en el cas de les zones d'alta concentració turístiques.

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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Desenvolupament de la prova pilot de les APEU

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21120

Suport a la realització d'estudis que tinguin per objectiu l'anàlisi del teixit comercial urbà, les APEUs, el
mercat municipal, la creació, avaluació o modernització d'una fira local o un mercat de venda no
sedentària, i que recullin especialment aspectes definidors de la política comercial i de serveis del municipi,
així com les propostes de millora necessàries per afavorir les sinergies entre els diferents elements que la
integren.

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:

Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el
suport).

30

Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats). 30

Capacitat de l'ens, tècnica i organitzativa (personal tècnic de l'ajuntament) 30

Població 10

De 0 a 20.000 habitants. 10 punts
Més de 20.000 habitants. 5 punts

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 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
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-079, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-079-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
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Comerç i consum
Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Estudis per a la implementació de les tecnologies i la digitalització

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21127

Amb l'objectiu de donar suport a la implantació de les TIC i la digitalització del teixit comercial mercats i
fires locals, s'ofereix l'elaboració de:

- Estudis de presència i posicionament a Internet
- Plans integrals de transformació i estratègia digital
- Estudis d'integració d'eines i dispositius TIC per la gestió dels negocis
- Grau de digitalització (xarxes socials, plataformes de venda en línia, tecnologia en el punt de venda, etc)
- Estudis de transformació digital, necessitats TIC comercial, maduresa digital del municipi
- Elaboració de projectes que potenciïn la transformació digitalització
-
Altres
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:

Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el
suport).

30

Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats). 20

Impacte del projecte en el territori (capacitat d'incidir o neutralitzar el problema o necessitat) 20

Capacitat de l'ens, tècnica i organitzativa (personal tècnic de l'ajuntament) 20

El municipi disposa de banda ampla o 3G/ 4G/5G 10

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 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
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-080, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-080-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
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Comerç i consum
Estudis per a la implementació de les tecnologies i la digitalització

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat comercial

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada
i treball en xarxa

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21159

Grup d'intercanvi, coneixement i reflexió entre el personal tècnic dels ens locals amb l'objectiu de generar
noves iniciatives al teixit comercial, mercats i fires locals.
La dinàmica de treball consistirà en sessions grupals entre diferents ens locals.
Els temes a tractar es concreten a partir de les sol·licituds fetes sobre la problemàtica suggerida al
formulari de sol·licitud.
Es compartiran experiències de dins i fora de la província amb experts en els diferents temes.

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:
 • Carta de compromís d'assistència i participació en les reunions de treball

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 C1-081, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-081-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Document de designació d'un tècnic municipal per assistir i participar en les reunions i espai de treball.

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 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:
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Comerç i consum
Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat comercial

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

 • 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires
locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21246

Suport econòmic a projectes innovadors i/o disruptius que donin resposta a una necessitat específica i que
contribueixen a incrementar la millora i modernització del teixit comercial, mercats, fires locals i estiguin
alineats amb els objectius de l'Agenda 2030.

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:

Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el
suport

30

Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de
desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés
d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents
agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis
complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats
presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que
passarà el projecte i la seva calendarització.

Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats, definició d'indicadors de
seguiment).

20

Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un plus de valor
afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva
metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de
Serveis de Comerç.

Capacitat de l'ens, tècnica i organitzativa (personal tècnic de l'ajuntament, contractació
externa i transversalitat).

20

Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són
transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i
característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden
afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de
coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.

Alineament amb els objectius de l'Agenda 2030 15

Mecanismes de seguiment i avaluació 15

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40

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 C1-082, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-082-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Sol·licitud incompatible amb el recurs de cooperació comercial entre ens locals pel mateix objecte.
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Comerç i consum
Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires
locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%

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

Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: No es consideraran elegibles les despeses de desplaçament; tiquets
d'aparcament; premis i obsequis; despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet
servir en les actuacions.
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:
20000

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-025, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-025-21.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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires
locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants
i de paradistes dels mercats

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21269

Acompanyament, assessorament i suport específic als ens locals en la creació, l'impuls i la consolidació de
les associacions i les entitats que representen el teixit comercial del municipi en el seu conjunt, d'una zona
comercial delimitada i/o del mercat municipal amb l'objectiu d'impulsar i consolidar la concertació publico-
privada.

Inclou:
- Assessorament tècnic a l'ens local i a l'associació o entitat
- Accions d'acompanyament específic.

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:

Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el
suport).

30

Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats). 30

Capacitat de l'ens, tècnica i organitzativa (personal tècnic de l'ajuntament, voluntat dels
comerciants i/o paradistes de participar en el projecte).

30

Població 10

De 0 a 20.000= 10 punts; Més de 20.000=5 punts

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 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
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-083, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-083-21.pdf
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Comerç i consum
Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants
i de paradistes dels mercats

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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 l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2022: Pendent
2023: PendentCodi recurs:

21284

Suport al desenvolupament d'actuacions que tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit comercial
dels àmbits del comerç urbà, els mercats i les fires locals per fomentar el tractament integral de l'oferta
comercial i de serveis dels municipis d'acord amb les característiques i les necessitats del territori i la seva
demanda.

Criteris de distribució:

A) Poblacional (fins a 40 punts)

B) Estructura comercial (fins a 60 punts)
Mercats municipals (fins a 15 punts)
Establiments comercials (fins a 15 punts)
Mercats de venda no sedentària (fins a 15 punts)
Fires locals (fins a 15 punts)

Import mínim garantit : 1.500 euros

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

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-
21.pdf

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2. A excepció de: No es consideren elegibles les despeses de desplaçament; tiquets
d'aparcament; premis i obsequis; despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet
servir en les actuacions.
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 30/04/2022

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
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Comerç i consum
Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- C4-005-21. 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 C4-026, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-026-21.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.
Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

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 18/2017 de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. Llei 20/2013, de 9
de desembre, de garantia de la unitat de mercat. Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Comerç i consum
Suport jurídic en matèria de mercats de venda no sedentària

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de
Comerç
Tel.:934 049 116
gs.comerc@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21292

Suport i assistència tècnica als ens locals en matèria jurídica per l'elaboració o modificacions d'ordenances,
bases de convocatòries d'atorgament d'autoritzacions vacants o altres àmbits de gestió dels mercats de
venda no sedentària, amb l'objectiu de millorar el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat.

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

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Ordenança del mercat de venda no sedentària 40

Inexistència d'ordenança. 40 punts
Existència d'ordenança no adaptada a la normativa vigent. 10 punts

Recursos propis per part de l'ens local 30

Existència de personal tècnic propi assignat a la gestió del mercat. 30 punts

Situació actual del mercat de venda no sedentària 30

Existència d'estudi o diagnosi de la situació de l'estat del mercat de venda no sedentària
(darrers 5 anys). 10 punts

Nombre de mercats de venda no sedentària:
Un mercat. 5 punts
Més d'un mercat. 10 punts
Nombre de parades i tipologia de mercat de venda no sedentària. Fins a 10

punts

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 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
Documentació que s'ha d'annexar:

Dades tècniques C1-084, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-084-21.pdf

Altres condicions:
En el cas de disposar d'ordenança del mercat, adjuntar a la sol·licitud de subvenció.
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Comerç i consum
Suport jurídic en matèria de mercats de venda no sedentària

Comerç i consum

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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 l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 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 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9
de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Economia i treball
Actuacions de suport a la indústria

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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:
Servei Teixit Productiu

Tel.:934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21011

Suport a serveis i/o projectes adreçats a les empreses industrials (incloent les de serveis a la indústria i
serveis logístics) i a les actuacions de dinamització dels Polígons d'Activitat Econòmica on s'ubiquen
aquestes empreses.
Els projectes han d'adreçar-se directament a empreses industrials o indirectament per mitjà de la
dinamització dels PAE amb la finalitat de promoure un entorn favorable a les activitats econòmiques.
Les actuacions han de partir d'una conceptualització integral i estratègica de suport a la indústria per part
de l'ens local.
Les sol·licituds poden respondre a les tres tipologies següents:
1
.

Accions de millora i dinamització dels PAE (a través de censos i sistemes d'informació, estudis
estratègics i específics, certificacions de qualitat, millora de serveis operatius i estratègics, promoció i
comercialització per a l'atracció d'inversions, creació i foment d'entitats de gestió, mancomunació de
serveis o gestió conjunta de diferents PAE, etc.)
2
.

Accions directes de suport a empreses industrials per a la millora de la seva competitivitat (a
través de la innovació, la internacionalització, la digitalització, l'economia circular, etc.).
3
.

Combinació d'accions de les dues tipologies anteriors

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 de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri
per obtenir finançament

80

Descripció detallada dels criteris de valoració:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769279/Cat+2021-
2023_suport_industria_GSPEO.pdf

Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències) 10

Actuacions:
i. Municipals o supramunicipals no coherents: 0 punts.
ii. Amb almenys 2 municipis: 3,34 punts.
iii. Amb almenys 3 municipis: 5 punts.
iv. Amb 5 municipis o bé quan, aplegant menys municipis, se superi en un 25% respecte al
municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones
aturades, potencials emprenedores, etc.): 6,67 punts.
v. Amb 6 municipis o més o bé quan, aplegant menys ens locals, se superi en un 50%
respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població,
persones aturades, potencials emprenedores, etc.).
Actuacions d'àmbit comarcal que se sobreposin a altres d'igual objecte de municipis del
seu territori. Actuacions de consorcis i mancomunitats que tinguin com a objecte el
desenvolupament econòmic local: 8,34 punts.
vi. D'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO. Actuacions
comarcals que no se sobreposin a altres d'igual objecte en el seu territori: 10 punts.

Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic) 10

i. Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font INE, amb una puntuació màxima de [2,00 punts].
ii. Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
iii. Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
iv. Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [4,50 punts].
v. Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el
moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [2,50
punts].

Termini màxim de resolució:
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Actuacions de suport a la indústria

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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 C1-085, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-085-21.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada ens. Vegeu model
a: http://www.diba.cat/web/economieslocals. Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació
documental de l'acord de concertació.

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

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

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 31/03/2023

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
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Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

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

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 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica;
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Indústria, innovació i infraestructures

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Dinamització de l'ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants
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Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.:934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
32477

Suport econòmic pel desenvolupament d'actuacions per promoure l'ocupació i reforçar les estructures dels
serveis locals d'ocupació municipals mitjançant la contractació de persones en situació d'atur.
La crisi sanitària derivada de la COVID-19 està tenint importants conseqüències en l'aturada de l'economia
i en el mercat de treball, no només amb la destrucció de llocs de treball i la lenta recuperació de l'ocupació
perduda, sinó també en les capacitats de gestió dels ens locals de menor dimensió per a promoure la
reactivació econòmica i social del seu territori. Aquest recurs permet que els municipis de fins a 10.000
habitants disposin de recursos addicionals per optimitzar l'impacte de la seva acció local contra l'atur, i
reforcin la prestació dels serveis municipals, mitjançant el foment de la contractació de persones en
situació d'atur.
Per a calcular el fons de prestació, s'han pres com a referència els següents criteris de distribució:
- Població segons la darrera dada del padró municipal publicat (2020) (Font de les dades: Idescat).
- Assignació d'una quantia fixa a cada municipi de fins a 10.000 habitants. Aquesta quantia s'ha definit
d'acord a l'import equivalent al salari de 3 mesos del grup de titulació Agrupacions professionals (antic grup
E). La quantia establerta és de 5.787,25 euros.
Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-004-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/345769275/C3-004-21.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 4.
Despeses de personal corresponents al Capítol 1 i despeses de Capítol 4. No són elegibles en aquesta
modalitat les despeses de formació que hagin realitzat les persones contractades.

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

Documentació per a la justificació:
Dades tècniques C4-049, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-049-21.pdf
Formulari associat C4-050, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-050-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Els destinataris han de ser persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a
demandants d'ocupació.
Cal adjuntar els dos formularis associats a la justificació.

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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Compromisos de qualitat:

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

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 orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul
del creixement i de la creació d'ocupació;  Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Economia i treball
Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica
Xaloc

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.:934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2022: Pendent
2023: PendentCodi recurs:

21088

Suport a les estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la
Plataforma Telemàtica Xaloc, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local.

El fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques dels SLO, i assegura la prestació
contínua del servei a les persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació i a les empreses que
busquen candidats per cobrir llocs vacants.

El càlcul del fons es realitza de la manera següent:

- L'ajut és el resultant de ponderar les actuacions realitzades per cada SLO més les taxes de resultats
obtinguts (taxa de cobertura d'ofertes i d'inserció) i multiplicar-les per l'import per actuació, segons el tram
poblacional.
- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals realitzades en els darrers
12 mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc), que es ponderen segons la metodologia de treball de la
Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies: amb empreses, amb
persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació.
- L'import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del pressupost aprovat per a aquest
recurs per a cada tram. El tram poblacional es basa en el nombre d'habitants, segons el padró vigent en el
moment d'aprovació de la convocatòria corresponent (font: INE):
. Entitats locals de més de 50.000 habitants
. Entitats locals entre 20.001 i 50.000 habitants
. Entitats locals entre 10.001 i 20.000 habitants
. Entitats locals entre 5.000 i 10.000 habitants
. Entitats locals de menys de 5.000 habitants
- Imports màxim i mínim d'ajut: 90.000 euros i 5.000 euros, respectivament. No es concedeix l'ajut a
aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 euros.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

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

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

- L'ens local ha de tenir concedit el recurs tècnic Plataforma Telemàtica Xaloc.
- Adhesió de l'ens local al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC).
- Realització i registre d'un nombre igual o superior a 1.000 actuacions, durant un període de 12 mesos.

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-
21.pdf

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

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

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

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

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 30/04/2022

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

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

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.
Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
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d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya;  Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul
del creixement i de la creació d'ocupació;  Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

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:
Servei Mercat de Treball

Tel.:934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21108

Suport econòmic a les estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals d'ocupació
d'ajuntaments que executen les actuacions de forma individual, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de
treball en l'àmbit local.

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

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri
per obtenir finançament

80

- Adequació. Valoració de l'adequació de l'actuació a les necessitats del territori, analitzant
els antecedents i la seva justificació. Puntuació màxima [24 punts].
- Coherència. Valoració dels objectius previstos en relació als resultats a assolir i la
metodologia de treball plantejada. Puntuació màxima [24 punts].
- Viabilitat. Valoració de la programació de les activitats previstes, així com de la seva
vinculació amb el pressupost previst i els recursos a emprar per portar-les a terme.
Puntuació màxima [24 punts].
- Seguiment i avaluació. Valoració dels mecanismes i instruments plantejats per fer el
seguiment i l'avaluació de l'actuació. Puntuació màxima [8 punts].

Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic) 20

- Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INE, amb un pes màxim del 20%
- Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar
els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 45%
- Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 25%

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

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- L'ens local ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació
(Xarxa XALOC).
- El municipi ha de tenir un mínim de població potencialment activa (16 - 64 anys) de 8.000 persones
(Font: INE, padró vigent en el moment d'aprovació de la convocatòria corresponent).
- Per a la valoració de l'ajut, es té en compte la subvenció que, en el seu cas, la Diputació de Barcelona
atorgui mitjançant el recurs "Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc"
i/o "Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació" a l'entitat local sol·licitant i/o
a les entitats locals de l'àmbit territorial d'actuació del projecte. La Diputació de Barcelona podrà reduir o
eliminar les despeses de les partides de la sol·licitud que, a criteri tècnic, consideri que estan cobertes
per les citades altres subvencions.
- Cost total mínim de l'actuació: 10.000 euros.
- Cost total màxim. S'estableixen diferents imports, segons els trams de població potencialment activa
(16-64 anys) del municipi corresponent:
Tram de població potencialment activa (16-64 anys) Cost total màxim
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De 8.000 a 15.000                                                                 28.000 euros
De 15.001 a 30.000                                                               40.000 euros
De 30.001 a 60.000                                                               56.000 euros
De 60.001 a 100.000                                                              64.000 euros
Més de 100.000                                                                      80.000 euros

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

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

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial
anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals,
etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais,
etc.
Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

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

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 orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya;  Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul
del creixement i de la creació d'ocupació;  Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

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:
Servei Mercat de Treball

Tel.:934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21109

Suport econòmic a accions d'àmbit supramunicipal adreçades a desplegar o complementar estructures
bàsiques dels serveis locals d'ocupació amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit 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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri
per obtenir finançament

65

- Adequació. Valoració de l'adequació de l'actuació a les necessitats del territori, analitzant
els antecedents i la seva justificació. Puntuació màxima [20 punts].
- Coherència. Valoració dels objectius previstos en relació als resultats a assolir i la
metodologia de treball plantejada. Puntuació màxima [20 punts].
- Viabilitat. Valoració de la programació de les activitats previstes, així com de la seva
vinculació amb el pressupost previst i els recursos a emprar per portar-les a terme.
Puntuació màxima [20 punts].
- Seguiment i avaluació. Valoració dels mecanismes i instruments plantejats per fer el
seguiment i l'avaluació de l'actuació. Puntuació màxima [5 punts].

Situació socioeconòmica del territori (Índex sintètic) 20

- Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INE, amb un pes màxim del 20%
- Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar
els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 45%
- Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 25%

Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències) 15

- Actuacions municipals, actuacions supramunicipals no coherents, amb una puntuació de
[0 punts].
- Actuacions que apleguin 2 municipis, amb una puntuació màxima de [5 punts].
- Actuacions que apleguin 3 municipis, amb una puntuació màxima de [7,5 punts].
- Actuacions que apleguin 4 municipis, amb una puntuació màxima de [10 punts].
- Actuacions que apleguin 5 o més municipis,  actuacions de Consorcis i Mancomunitats
que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local, actuacions d'àmbit
comarcal que se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte que portin a terme
municipis del territori en qüestió, amb una puntuació màxima de [12,5 punts].
- Actuacions d'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO,
actuacions d'àmbit comarcal que no se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte
en el territori en qüestió, amb una puntuació màxima de [15 punts].

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

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a
cada ens. Vegeu model a: http://www.diba.cat/web/economieslocals. Per actuacions supramunicipals,
cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.
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Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- L'abast territorial de l'actuació ha de ser supramunicipal.
- L'ens local ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació,
excepte que es tracti d'un ens local supramunicipal (consells comarcals, mancomunitats, etc.) i no
disposi d'un Servei Local d'Ocupació propi, cas en què no s'exigirà l'esmentada adhesió.
- L'àmbit territorial objecte de l'actuació ha d'aplegar un mínim de població potencialment activa (16-64
anys) de 8.000 persones (font: INE, padró vigent en el moment d'aprovació del Catàleg).
- Per a la valoració de l'ajut, es té en compte la subvenció que, en el seu cas, la Diputació de Barcelona
atorgui mitjançant el recurs "Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc"
i/o "Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals" a l'entitat local sol·licitant i/o a les
entitats locals de l'àmbit territorial d'actuació del projecte. La Diputació de Barcelona podrà reduir o
eliminar les despeses de les partides de la sol·licitud que, a criteri tècnic, consideri que ja estan cobertes
per les citades altres subvencions.
- Cost total mínim de l'actuació: 10.000 euros.
- Cost total màxim. S'estableixen diferents imports, segons els tams de població potencialment activa
(16-64 anys) de l'àmbit territorial objecte de l'actuació:
Tram de població potencialment activa (16-64 anys) Cost total màxim
De 8.000 a 15.000                                                                   28.000 euros
De 15.001 a 30.000                                                                 40.000 euros
De 30.001 a 60.000                                                                 56.000 euros
De 60.001 a 100.000                                                                64.000 euros
De 100.001 a 200.000                                                              80.000 euros
Més de 200.000                                                                     110.000 euros

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

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

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

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

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

Pàgina 38 de 96



Economia i treball
Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals
d'ocupació

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

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

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 orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya;  Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul
del creixement i de la creació d'ocupació;  Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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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:
Servei Mercat de Treball

Tel.:934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21169

Elaboració d'un informe en format HTML que inclou l'anàlisi i l'explicació d'un conjunt d'indicadors que
proporcionen una diagnosi de la situació del mercat de treball en l'àmbit municipal, amb l'objectiu de
millorar l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques locals en matèria d'ocupació.

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 1.001 i 50.000 habitants, mancomunitats

Requisits de concessió:
 • Existència de massa crítica poblacional: ens locals amb població superior a 1.500 habitants i fins a
50.000 habitants
 • Àmbit territorial adequat: ens locals de la segona corona metropolitana i les comarques d'interior de la
província

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

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

Una per ens.
Altres condicions:

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

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
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Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

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

Convocatòria
Consultoria i assessorament
2021

Canal
Correu electrònic

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic
Tel.:934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 31/01/2021 a 30/11/2021

Codi recurs:
21328

Aquest suport tècnic té per objectiu aportar informació i coneixement als ens locals per facilitar la pressa de
decisions en l'àmbit del desenvolupament econòmic.
Inclou la realització d'un recull estadístic del municipi de 15 a 25 pàgines, amb un buidat de les dades del
programa Hermes, i també informació estadística de les empreses i de les persones assalariades i
autònomes del municipi, codificades per la classificació catalana d'activitats econòmiques.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Municipis menors de 10.000 habitants

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

Una per ens local.
Altres condicions:

Més informació: http://www.diba.cat/hermes

Normativa aplicable:
 • Potenciar el desenvolupament econòmic local.
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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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'Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic
Tel.:934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021

Codi recurs:
21172

Elaboració d'un informe de prediagnosi o estudi previ que estableixi les bases per al desenvolupament del
municipi i permeti impulsar plans, projectes, programes, acords, etc. Inclou:
- Assessorament
- Anàlisi de l'economia local i territorial
- Factors crítics del desenvolupament econòmic local en comparació amb altres municipis
- Models de referència i casos d'interès
- Elements per a l'estratègia
- Recomanacions per al disseny, l'organització i la posada en marxa dels processos esmentats.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Requisits de concessió:
 • S'exclouran els ens locals que han estat destinataris del recurs en les dues últimes convocatòries

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

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

Una per ens local.
Altres condicions:

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

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
 • Altra normativa vinculada:
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Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

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

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.:934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2022: Pendent
2023: PendentCodi recurs:

21175

Suport econòmic a les actuacions desenvolupades per les oficines tècniques laborals (OTL), amb l'objectiu
de facilitar la inserció laboral de persones amb un diagnòstic acreditat de trastorn de salut mental,
preferentment en el mercat ordinari, o bé la millora de la seva ocupació.

Aquest fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques de les OTL (la major part
cofinançades a través de subvencions), la qual cosa assegura la prestació contínua del servei a la població
amb trastorns de salut mental en situació d'atur o en millora de l'ocupació i a les empreses que busquen
candidats per cobrir llocs de treball vacants.

El suport econòmic es calcula a partir de les variables següents:

- Volum d'activitat (60%): minuts d'actuacions amb persones ateses en una OTL en els darrers 12 mesos
(font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
- Densitat poblacional (10%): població potencialment activa amb prevalença de trastorn de salut mental
coberta per una OTL dividida per l'àrea d'influència d'aquell dispositiu, en quilòmetres quadrats (font:
Plataforma Telemàtica Xaloc i INE).
- Dinamisme de l'OTL (10%): nombre de persones ateses donades d'alta a l'OTL en els darrers 12 mesos
dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma
Telemàtica Xaloc).
- Nivells d'inserció (10%): nombre de persones ateses en una OTL que han trobat feina en els darrers 12
mesos dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma
Telemàtica Xaloc).
- Inserció a l'empresa ordinària (10%): nombre d'insercions a l'empresa ordinària de l'OTL en els darrers 12
mesos dividit pel nombre d'insercions d'aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica
Xaloc).

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

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

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

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

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-
21.pdf

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

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 30/04/2022

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

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

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.
Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

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 orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya;  Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul
del creixement i de la creació d'ocupació;  Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Economia i treball
Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Economia i treball
Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris
locals i de qualitat

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel.:934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21183

Suport per enfortir i dinamitzar el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i
el mar, d'acord amb el Pla estratègic i operatiu de la Xarxa de Productes de la Terra (XPT). Les activitats
s'han d'emmarcar en les línies estratègiques de la xarxa.

Els destinataris són els ens locals membres de la XPT, agrupació voluntària d'ens supramunicipals sense
personalitat jurídica proposada per la Diputació de Barcelona amb més de 1.000 empreses censades.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

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

Destinataris:
Consells comarcals, consorcis locals

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

- Per a cada exercici, cada ens local ha de realitzar obligatòriament, com a mínim, una activitat en
cadascuna de les següents línies del Pla estratègic i operatiu de la Xarxa de Productes de la Terra: L1 -
Creació d'empreses, L2 -Optimització de la gestió empresarial i L3- Innovació productiva. Aquestes
activitats han de suposar, com a mínim, un 30% del cost total de l'acció.
- Per a cada exercici, es accions destinades a la participació d'empreses del cens en fires i mercats
locals no organitzades directament per l'ens local, es limita a un 10% del cost total justificat.
S'exceptuarà d'aquesta limitació la participació en fires professionals.

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-
21.pdf

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Termini d'execució i justificació:
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Economia i treball
Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris
locals i de qualitat

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 30/04/2023

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

- No seran elegibles les despeses destinades a l'organització directa d'agromercats o fires.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d'un import mínim equivalent al
quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat  pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior,
s'haurà d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals

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.
Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

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

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Economia i treball
Nexus

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Consultoria i assessorament 2021

Convocatòria
Consultoria i assessorament
2021

Canal
Formulari web

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel.:934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/01/2021 a 31/12/2023

Codi recurs:
21329

El Nexus és un servei de pregunta-resposta en què el personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les
Empreses (CLSE) adreça les seves consultes sobre diferents àmbits de la gestió empresarial i obté una
resposta en un màxim de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de recepció de la consulta.
Així, es vol donar suport als CLSE en l'assessorament a empreses i persones emprenedores en les fases
de creació i constitució, consolidació i creixement empresarial.

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:
 • Consulta formulada per qualsevol Centre Local de Serveis a les Empreses

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

L'ens local pot realitzar la consulta a través d'un formulari en la web del Servei de Teixit Productiu.

Normativa aplicable:
 • Normativa reguladora en matèria de règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica;
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Economia i treball
Observatoris del desenvolupament econòmic local

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic
Tel.:934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
21197

Suport destinat a enfortir les activitats i els serveis prestats per la Xarxa d'Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). Aquests observatoris tenen per objectiu recopilar, organitzar,
generar i difondre, de manera continuada, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, amb
l'objectiu d'impulsar el desenvolupament econòmic local.

Els municipis destinataris han de tenir una població superior a 100.000 habitants.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud. L'ens ha de formar part de la Xarxa d'Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).

Els criteris de distribució del fons són:
A. Manteniment d'una estructura mínima de suport. Cada ens rebrà una quantitat fixa per assegurar
l'estructura.

La resta de recursos es distribuiran de la manera següent:
B. Territorial. El 20% en funció de l'àmbit territorial d'anàlisi i el nombre d'habitants:
    - Anàlisi supramunicipal:
        Major o igual a 20 municipis, un 20%
        Menor o igual a 19 municipis, un 15%
    - Anàlisi municipal: major o igual a 100.000 habitants, un 10%
C. Producció. El 60% en funció de les activitats desenvolupades el 2019:
    - Productes permanents:

        Menor o igual a 3 productes, un 10%
        De 4 a 6 productes, un
20%         Major o igual a 7 productes, un 30%
    - Serveis d'atenció de consultes, un 10%
    - Accessibilitat web, un 10%
    - Altres (estudis, informes, etc.), un
10%D. Assistència i participació. El 20% en funció de la seva assistència i participació a les activitats
organitzades el 2019 en el marc de la XODEL:
    -
Assistència:        Major o igual a 75%, un 15%

        Major o igual a 50% i menor de 74%, un 10%
        Menor o igual a 49%, un 0%

    - Participació, un 5%

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-
21.pdf

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles:
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Economia i treball
Observatoris del desenvolupament econòmic local

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 30/04/2023

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

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

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.
Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
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Economia i treball
Observatoris del desenvolupament econòmic local

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Economia i treball
Planificació estratègica territorial

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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'Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic
Tel.:934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Període de sol·licitud

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

Codi recurs:
21206

Amb l'objectiu de potenciar la dimensió estratègica del desenvolupament econòmic local, es dona suport a
les actuacions següents:
- Plans estratègics integrals, així com les diferents fases o components d'un pla estratègic: diagnosi,
participació, narrativa territorial, prospectiva, concurrència amb altres planejaments, etc.
- Plans de desenvolupament econòmic, plans de reactivació, plans directors, plans d'acció de promoció
econòmica o similars
- Oficines de gestió estratègica

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri
per obtenir finançament

70

Criteri 1.1 Objectiu (35 punts)
-Té capacitat per impulsar el desenvolupament del territori
- Té caràcter estratègic i incidència territorial
- Respon de forma eficaç a necessitats i demandes
- Millora la governança

Criteri 1.2 Metodologia (20 punts)
- Participació
- Instruments de gestió, adaptació organitzativa i transversalitat
- Cronograma
- Pressupost, dimensionat i coherent amb les activitats

Criteri 1.3 Impacte i transferibilitat (15 punts)
- Mecanismes de seguiment i avaluació
- Transferibilitat a altres territoris i entitats locals

Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic) 20

- Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INE, amb un pes màxim del 20%
- Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar
els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 45%
- Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 25%

Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències) 10

- Actuacions municipals, actuacions que no compleixin cap dels següents requisits, amb
una puntuació de [0 punts].
- Actuacions  que incorporin instruments concrets de coordinació entre els municipis
implicats, sense necessitat de disposar de conveni o altre acord amb aquest nivell de
formalitat, amb una puntuació màxima de [5 punts].
- Actuacions que es presentin de manera conjunta entre diversos municipis quan un dels
participants superi el 60% de participació, amb una puntuació màxima de [7,5 punts].
- Actuacions supramunicipals realitzades per entitats supramunicipals (agències, consells
comarcals, consorcis...) i a aquells per als quals existeixi un conveni o altre instrument de
formalització aprovat. També als que es presentin de manera conjunta entre diversos
municipis sempre i quan la participació de cap d'ells superi el 60%, amb una puntuació
màxima de [10 punts].

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
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Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta
d'adhesió per a cada ens. Vegeu model a: www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

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

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 31/03/2023

Import màxim d'ajut:
25000

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

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

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 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

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
Desenvolupament i
manteniment d'eines
informàtiques

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.:934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21224

Suport tècnic de prestació continuada que consisteix en un sistema de d'informació integral que incorpora
diverses funcionalitats relacionades amb la planificació, la gestió i l'avaluació de l'activitat que
desenvolupen els serveis locals d'ocupació i oficines tècniques laborals.

La prestació del recurs està subjecte a les especificacions determinades a:
https://www.diba.cat/documents/36150622/36294149/Especificacions+del+servei+PTX.pdf/59b3649e-f00d-
4649-bde9-91ee33e773f1

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Requisits de concessió:
 • L'àmbit territorial de l'actuació inclogui una població potencialment activa (16-64 anys) igual o superior
a 1.900 persones (Font: INE, segons el padró vigent en el moment d'aprovació del Catàleg).

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

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

Dades tècniques C1-086, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-086-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- L'ens local ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació
(XALOC) i/o al vigent Protocol general de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL).
-  L'àmbit territorial de l'actuació inclogui una població potencialment activa (16-64 anys) igual o
superior a 1.900 persones (Font: INE, segons el padró vigent en el moment d'aprovació de la
convocatòria corresponent).
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de
l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar
la sol·licitud per a aquest recurs.

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.

Pàgina 57 de 96



Economia i treball
Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX)

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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 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 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 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 orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya;  Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul
del creixement i de la creació d'ocupació;  Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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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:
Servei Mercat de Treball

Tel.:934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21242

Suport econòmic a projectes que tinguin per objectiu la dinamització del mercat de treball local, inclosos en
algun d'aquests àmbits:
- Actuacions estratègiques per fer front a la conjuntura actual del mercat de treball, preferentment
emmarcades en la dimensió de prosperitat de l'Agenda 2023: progrés econòmic i social, digitalització i
medi ambient.
- Actuacions que promoguin municipis inferiors a 5.000 habitants en matèria de polítiques locals de mercat
de treball.

El període d'execució del recurs és pluriennal, des de l'01/01/2021 al 31/12/2022.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri
per obtenir finançament

65

- Adequació. Valoració de l'adequació de l'actuació a les necessitats del territori, analitzant
els antecedents i la seva justificació. Puntuació màxima [16 punts].
- Coherència. Valoració dels objectius previstos en relació als resultats a assolir i la
metodologia de treball plantejada. Puntuació màxima [24 punts].
- Viabilitat. Valoració de la programació de les activitats previstes, així com de la seva
vinculació amb el pressupost previst i els recursos a emprar per portar-les a terme.
Puntuació màxima [16 punts].
- Seguiment i avaluació. Valoració dels mecanismes i instruments plantejats per fer el
seguiment i l'avaluació de l'actuació. Puntuació màxima [5 punts]
- Innovació. Valoració dels elements innovadors que incorpora l'actuació. Puntuació
màxima [4 punts].

Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic) 20

- Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INE, amb un pes màxim del 20%
- Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar
els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 45%
- Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 25%

Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències) 15

- Actuacions municipals, actuacions supramunicipals no coherents, amb una puntuació de
[0 punts].
- Actuacions que apleguin 2 municipis, amb una puntuació màxima de [5 punts].
- Actuacions que apleguin 3 municipis, amb una puntuació màxima de [7,5 punts].
- Actuacions que apleguin 4 municipis, amb una puntuació màxima de [10 punts].
- Actuacions que apleguin 5 o més municipis,  actuacions de Consorcis i Mancomunitats
que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local, actuacions d'àmbit
comarcal que se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte que portin a terme
municipis del territori en qüestió, amb una puntuació màxima de [12,5 punts].
- Actuacions d'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO,
actuacions d'àmbit comarcal que no se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte
en el territori en qüestió, amb una puntuació màxima de [15 punts].

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

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada ens. Vegeu model
a: http://www.diba.cat/web/economieslocals. Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació
documental de l'acord de concertació.

Altres condicions:
- Es poden incloure accions de formació professionalitzadora.
- Cost mínim: 10.000 euros.
- Cost màxim: en cas d'actuacions municipals, 80.000 euros; en cas d'actuacions supramunicipals,
110.000 euros.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 31/03/2023

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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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Dades tècniques C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

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

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 orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya;  Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul
del creixement i de la creació d'ocupació;  Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

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:
Servei Teixit Productiu

Tel.:934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21244

Suport econòmic a projectes experimentals duts a terme pels CLSE amb la finalitat d'analitzar la viabilitat
d'incorporar en la seva oferta un nou servei, programa o metodologia de treball, així com d'iniciar la
promoció d'un sector d'activitat concret o el suport a un col·lectiu específic. L'objectiu final del projecte ha
de consistir, per tant, en la validació d'una hipòtesi de treball que es contrastarà a través d'una actuació
que no s'ha fet mai abans per part de l'ens sol·licitant i que servirà per prendre una decisió sobre la seva
oferta de serveis o sobre els seus processos intens de treball.

Els projectes hauran d'adreçar-se directament a emprenedors o empreses o indirectament per mitjà de la
promoció d'un entorn favorable a l'activitat empresarial.

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 de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri
per obtenir finançament

90

Es valora:
i. Idoneïtat del projecte. Abast del problema, necessitat o oportunitat que el justifica i
coherència entre objectius i problema, necessitat o oportunitat. Màxim [18 punts].
ii. Coherència interna. Nivell de coherència de les activitats per aconseguir els objectius i
entre la dimensió i conceptes del pressupost amb el tipus d'activitats. Màxim [22,50 punts].
iii. Impacte. Capacitat del projecte d'actuar de forma directa amb empreses o
emprenedors, d'incidir/neutralitzar el problema o necessitat o d'aprofitar l'oportunitat,
d'aportar algun tipus d'innovació en qualsevol de les vessants i grau de transferibilitat.
Màxim [31,50 punts].
iv. Capacitats de l'ens, tècnica i organitzativa suficient per fer el projecte amb èxit i
sistemes de seguiment i avaluació. Màxim [18 punts].

Factor corrector:
v. Encaix i risc del projecte. Encaix parcial al Servei de Teixit Productiu,  màxim [-18,00
punts] i la valoració del risc d'incompliment, màxim [-18,00 punts].

Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències) 5

Actuacions:
i. Municipals o supramunicipals no coherents: [0 punts].
ii. Amb almenys 2 municipis: [1,67 punts].
iii. Amb almenys 3 municipis: [2,50 punts].
iv. Amb 5 municipis o bé quan, aplegant menys municipis, se superi en un 25% respecte al
municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones
aturades, potencials emprenedores): [3,33 punts].
v. Amb 6 municipis o més o bé quan, aplegant menys ens locals, se superi en un 50%
respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població,
persones aturades, potencials emprenedores). D'àmbit comarcal que se sobreposin amb
actuacions d'igual objecte de municipis del territori en qüestió. De consorcis i
mancomunitats que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local: [4,17
punts].
vi. D'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO. D'àmbit
comarcal que no se sobreposin amb actuacions d'igual objecte en el territori en qüestió:[5
punts].

Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic) 5

i. Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font INE, amb una puntuació màxima de [1,00 punt].
Ii. Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,25 punts].
Iii. Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima del [0,25 punts].
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Criteris de la valoració: Puntuació:
Iv. Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [2,25 punts].
V. Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el
moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de[1,25 punts].

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

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

Dades tècniques C1-087, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-087-21.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada ens. Vegeu model
a: http://www.diba.cat/web/economieslocals. Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació
documental de l'acord de concertació.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

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

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 31/03/2023

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf

Pàgina 63 de 96



Economia i treball
Projectes experimentals de suport al teixit productiu

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

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

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 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica;
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

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:
Servei Teixit Productiu

Tel.:934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21245

Suport econòmic a projectes de dinamització del teixit productiu de caràcter puntual o cíclic que,
preferentment, abordin els següents àmbits:

- La consolidació d'empreses de recent creació.
- La segmentació per col·lectius o sectors.
- La innovació empresarial i/o la transformació digital de les empreses.

L'objectiu és el finançament de projectes en àmbits clau per la competitivitat de les empreses i  que per la
seva naturalesa no tenen caràcter de servei estable sinó que tenen període d'execució concret en el
temps, el qual pot repetir-se cíclicament cada any.

Els projectes hauran d'adreçar-se directament a emprenedors o empreses o indirectament per mitjà de la
promoció d'un entorn favorable a l'activitat empresarial.

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 de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri
per obtenir finançament

80

Es valora:
i. Idoneïtat del projecte. Abast del problema, necessitat o oportunitat que el justifica i
coherència amb objectius. Màxim [16 punts].
ii. Coherència interna. De les activitats per aconseguir els objectius, entre dimensió i
conceptes del pressupost amb les activitats. Màxim [20 punts].
iii. Impacte del projecte. Capacitat d'actuar de forma directa amb empreses o
emprenedors, d'incidir/neutralitzar el problema o necessitat o d'aprofitar l'oportunitat,
d'aportar innovació en qualsevol vessant i grau de transferibilitat. Màxim [32 punts].
iv. Capacitats de l'ens, tècnica i organitzativa suficient per fer el projecte amb èxit i
seguiment i avaluació. Màxim [12 punts].
Factors correctors:
v. Encaix i risc del projecte. Encaix parcial al Servei de Teixit Productiu, màxim [-16,00
punts]. Que sigui d'un dels àmbits preferents, màxim [8 punts]. Valoració del risc
d'incompliment, màxim [-16 punts].
Vi. Nivell de coordinació territorial. Màxim [8 punts].

Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències) 10

Actuacions:
i. Municipals o supramunicipals no coherents: [0 punts].
ii. Amb almenys 2 municipis: [3,34 punts].
iii. Amb almenys 3 municipis: [5 punts].
iv. Amb 5 municipis o quan, aplegant menys municipis, se superi en un 25% respecte al
municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones
aturades, potencials emprenedores): [6,67 punts].
v. Amb 6 municipis o més o quan, aplegant menys ens locals, se superi en un 50%
respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població,
persones aturades, potencials emprenedores). D'àmbit comarcal que se sobreposin amb
altres amb el mateix objecte de municipis del seu territori. Actuacions de consorcis i
mancomunitats que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local: [8,34
punts].
Vi. D'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO. D'àmbit
comarcal que no se sobreposin amb actuacions d'igual objecte en el territori en qüestió:
[10 punts].

Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic) 10

i. Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font INE, amb una puntuació màxima de [2,00 punts].
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Criteris de la valoració: Puntuació:
ii. Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
iii. Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
iv. Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [4,50 punts].
v. Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el
moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima del [2,50
punts].

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

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

Dades tècniques C1-088, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-088-21.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada ens. Vegeu model
a: http://www.diba.cat/web/economieslocals. Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació
documental de l'acord de concertació.

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

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

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 31/03/2023
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Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

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

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 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica;
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

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'Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic
Tel.:934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat

Període de sol·licitud

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

Codi recurs:
21247

Suport al disseny de missions i execució de projectes d'intervenció territorial en els eixos de transformació
econòmica següents:
- Innovació verda
- Economia del paisatge
- Territoris creatius
- Economia social i solidària
- Digitalització i tecnologies avançades per a la indústria
- Salut i vida digna.

Els projectes hauran de tenir una naturalesa estratègica, enfocar-se a reptes i incorporar nous models,
factors o metodologies per al desenvolupament econòmic i la reactivació local.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri
per obtenir finançament

70

Criteri 1.1 Objectiu (30 punts)
- Grau i naturalesa de la innovació
- Aporta valor afegit al territori de referència en termes de desenvolupament local

Criteri 1.2 Coherència interna i desenvolupament del projecte  (10 punts)
- Participació
- Instruments de gestió, adaptació organitzativa i transversalitat
- Cronograma
- Pressupost, dimensionat i coherent amb les activitats
 Criteri 1.3  Valoració de l'impacte i transferibilitats del projecte (30 punts)
-Impacte per a la reactivació econòmica i social
-Transferibilitat a altres territoris i entitats locals
-Mecanismes de seguiment i avaluació

Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic) 20

- Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INE, amb un pes màxim del 20%
- Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els
càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar
els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 45%
- Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de
realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 25%

Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències) 10

- Actuacions municipals, actuacions supramunicipals no coherents, amb una puntuació de
[0 punts].
- Actuacions que apleguin almenys 2 municipis, amb una puntuació màxima de [2 punts].
- Actuacions que apleguin almenys 3 municipis, amb una puntuació màxima de [3 punts].
- Actuacions que apleguin 4 municipis, amb una puntuació màxima de [4 punts].
- Actuacions que apleguin 5 o més municipis,  actuacions de Consorcis i Mancomunitats
que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local, actuacions d'àmbit
comarcal que se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte que portin a terme
municipis del territori en qüestió, amb una puntuació màxima de [7,5 punts].
- Actuacions d'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO,
actuacions d'àmbit comarcal que no se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte
en el territori en qüestió, amb una puntuació màxima de [10 punts].

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

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

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta
d'adhesió per a cada ens. Vegeu model a: www.diba.cat/web/promoeco/economica/convocatories

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

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 31/03/2023

Import màxim d'ajut:
40000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf
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Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

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

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 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

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

Convocatòria
Consultoria i assessorament
2021

Canal
Correu electrònic

Recurs tècnic
Desenvolupament i
manteniment d'eines
informàtiques

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel.:934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/01/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21330

Els Punts PAE són oficines autoritzades pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que inicien la
tramitació de constitució de determinades formes jurídiques com la Societat Limitada (SL), la Societat
Limitada Nova Empresa (SLNE) i els Empresaris Individuals, de manera telemàtica (per mitjà del
Document Únic Electrònic)  i gratuïta. D'aquesta manera, per crear una empresa, un emprenedor/a només
ha d'anar presencialment al punt PAE i, si s'escau, posteriorment al notari, evitant desplaçaments i evitant
haver de complimentar múltiples formularis.
Per convertir-se en punt PAE els ens locals poden adherir-se al conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

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:
 • Estar adherit al conveni signat entre la Diputació de Barcelona i el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

Normativa aplicable:
 • Conveni signat entre la Diputació de Barcelona y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica;
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació.

Objectius de desenvolupament sostenible

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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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
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel.:934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21259

Suport a un conjunt d'activitats catalogades que tenen per objectiu potenciar l'oferta de serveis a les
empreses i les persones emprenedores:
- Sessions d'acompanyament per a persones emprenedores que tinguin un projecte empresarial, amb una
durada d'entre 2 i 8 hores
- Tallers de consolidació i creixement d'empreses, amb una durada d'entre 8 i 20 hores
- Sessions informatives per a persones emprenedores i empreses, amb una durada d'entre 1 i 5 hores
- Dinàmiques de "networking" per a persones emprenedores i empreses, amb una durada d'entre 2 i 5
hores.

Més informació a: http://www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials

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:
 • Adequació de l'activitat amb l'oferta del Recull

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

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

Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-089-21.pdf

Altres condicions:
- L'import màxim d'ajut anual per ens local és de 15.000 euros.
- L'import màxim anual subvencionable per a una mateixa activitat, en el marc del conjunt de les
diferents sol·licituds efectuades pels ens locals en relació a aquesta activitat, serà de 15.000,00 euros.
Assolit aquest límit, tota sol·licitud posterior serà desestimada.
- Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

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

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
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- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials

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 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica;
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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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
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel.:934 022 538
s.mercattreball@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21260

Suport al desenvolupament d'activitats catalogades, en format taller o sessió, en matèria d'intermediació
laboral amb l'objectiu de proporcionar eines i coneixements tant a les persones demandants d'ocupació
com a les empreses.

Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-
slo-persones-i-empreses

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

Requisits de concessió:
 • Adequació de l'activitat amb l'oferta del Catàleg sectorial
 • L'ens ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)
i/o al vigent Protocol general de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL) a excepció dels
municipis de menys de 5.000 habitants

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

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

Dades tècniques C1-090, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-090-21.pdf

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

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

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

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
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- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- Mínim de 7 persones participants en l'activitat. En cas que l'activitat es realitzi sense arribar a aquest
mínim, es reduirà en proporció al nombre de persones que hagin realitzat el curs.
- S'ha de justificar la realització de les activitats, com a màxim, en els dos mesos següents a la data de
la seva finalització.
- Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-
ocupacio-slo-persones-i-empreses

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 orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya;  Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul
del creixement i de la creació d'ocupació;  Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Consultoria i assessorament 2021

Convocatòria
Consultoria i assessorament
2021

Canal
Correu electrònic

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel.:934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/01/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21331

Suport tècnic als Centres Locals de Serveis a les Empreses per conèixer la situació de les empreses que
aquests centres van ajudar a crear 3 anys abans per mitjà de l'assessorament i anàlisi en l'elaboració del
pla d'empresa, canvas o altres metodologies d'anàlisis de viabilitat. A través d'una enquesta telefònica
s'obté la informació necessària per elaborar un informe per a cada centre local en el qual s'identifica la
situació present de cada empresa (si està oberta, tancada, motius del tancament, etc.).

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:
 • Centres Locals que tinguin en la seva cartera de serveis l'assessorament a emprenedors per a
l'elaboració de plans de viabilitat i que hagin donat suport a l'elaboració d'almenys 10 plans d'empresa
durant 1 any

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

El Servei de Teixit Productiu convoca anualment els centres que particiaparan del projecte durant l'any
en curs.

Normativa aplicable:
 • Normativa reguladora en matèria de règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica;
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Seguiment d'empreses assessorades pels Centres Locals de
Serveis a les Empreses (CLSE)

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Consultoria i assessorament 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

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

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Subvencions Reempresa 2021

Convocatòria
Subvencions Reempresa
2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel.:934 022 524
s.teixitprod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 15/09/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21318

Subvencions destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu:

a. La consolidació i el desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) en l'àmbit de la
província de Barcelona per part dels punts locals Reempresa.
B. Incentivar l'activitat dels punts locals Reempresa de la província de Barcelona per tal de donar resposta i
assessorament de qualitat al major nombre possible
de cedents d'empreses i de persones reemprenedores.

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Requisits de concessió:
 • Tenir subscrit i en vigor un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la
consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) a nivell local.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

Documentació que cal aportar:
- Model de sol·licitud normalitzat que s'incorpora a les bases de la convocatòria com Annex 1.
- Model de justificació normalitzat que s'incorpora a les bases de la convocatòria com Annex 2, i d'acord
amb el que es regula a la base 22 de les Bases específiques per a la concessió de subvencions en
règim de concessió directa amb concurrència per a l'atorgament de subvencions per a la consolidació i
desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) a la província de Barcelona.
Quan s'aprovi la convocatòria, es pot accedir als models i a les bases a
https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/reempresa

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

La forma de justificació prevista és la dels mòduls atès que es compleixen els requisits previstos al Reial
Decret 887/2006 pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions:
a. L'activitat subvencionable o els recursos necessaris per a la seva realització són mesurables en
unitats físiques.
a. Existeix una evidència o referència del valor de mercat de l'activitat subvencionable o, en el seu cas,
dels recursos a utilitzar.
b. L'import unitari dels mòduls es determina sobre la base d'un informe tècnic motivat que contempla les
variables que s'han tingut en compte per la determinació dels mòduls, sobre la base de valors mitjans de
mercat estimats.
3. La justificació per mòduls permet que quant major sigui l'impacte i els resultats de cadascun dels
punts locals Reempresa, aconseguint incorporar més empreses, i en conseqüència més llocs de treball
salvaguardats i inversió induïda, més finançament
s'obtingui.
4. La proposta de mòduls s'organitza a través de 7 mòduls variables que es justificaran
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Economia i treball
Subvencions Reempresa

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Subvencions Reempresa 2021

i acreditaran per unitats físiques.
- Mòdul A. Persona reemprenedora
- Mòdul A+. Pla de Reempresa
- Mòdul B. Empresa cedent
- Mòdul B+1. Pla de cessió simplificat
- Mòdul B+2. Pla de cessió
- Mòdul C1. Èxit per acompanyament a una de les parts
- Mòdul C2. Èxit per acompanyament a les dues parts

Termini d'execució i justificació:
Període d'execució: 1 de setembre de 2020 a 30 de setembre de 2021.

Altres condicions d'execució i justificació:
El termini màxim per presentar la justificació serà el 22 de novembre de 2021.

Normativa aplicable:
 • Bases específiques per la concessió de subvencions en règim de concessió directa amb
concurrència per a l'atorgament de subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la
compravenda d'empreses (Reempresa) per a l'any 2020Decret legislatiu 2/2003
 • Altra normativa vinculada: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica;
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Economia i treball
Suport al sector de l'automoció

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de
Promoció Econòmica i
Ocupació
Tel.:934 722 817
gs.prom.eco.ocu@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
21286

El sector de l'automoció és un sector estratègic, tant per l'activitat directa de les empreses com per
l'afectació indirecta i induïda en altres sectors. Per pal·liar els efectes negatius sobre l'ocupació i la
producció, es requereix el finançament de les activitats:

- Anàlisi i diagnòstic per realitzar plans de xoc territorials
- Taules i espais de concertació i estratègia amb actors públics i privats
- Cerca d'inversors per a la reindustrialització d'espais productius
- Recol·locació de treballadors afectats pel tancament o per expedients de regulació de l'ocupació
- Actualització i acreditació competencial de les persones ocupades o desocupades
- Suport als plans de creixement i diversificació
- Millora de la competitivitat
- Altres destinades a la reactivació del sector

Els destinataris han de complir el requisit de tenir un Índex d'especialització en el sector d'automoció
superior o igual al 25% respecte a la província de Barcelona.

L'índex d'especialització resulta del quocient entre el pes d'assalariats en el sector de l'automoció respecte
dels assalariats totals a nivell comarcal, i el pes dels assalariats en el sector de l'automoció respecte dels
assalariats totals a nivell provincial. Per al càlcul d'aquest índex, es pren com a referència les dades dels
assalariats del segon trimestre de 2020, subministrades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de
la Generalitat de Catalunya, i es consideren activitats de la indústria de l'automoció els epígrafs de la
CCAE-2009:
291 - Fabricació de vehicles de motor
292 - Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs
293 - Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors

La concessió és la suma d'un import fix de 25.000 euros per a cada entitat i un import variable en funció del
pes d'assalariats en la indústria de l'automoció de la comarca respecte el total de la província.

No cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Consells comarcals

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-
21.pdf

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial
anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals,
etc.
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Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

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

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 30/04/2023

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions d'execució i justificació:

Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals
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.
Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Turisme
Creació i millora de productes turístics

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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 Turisme

Tel.:934 022 970
ot.turisme@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21063

Es dona suport econòmic a accions que permetin la creació i millora de productes turístics.

Un producte turístic és un conjunt de components tangibles i intangibles que inclou recursos turístics,
serveis, equipaments i infraestructures, posades en valor per al seu consum turístic per tal de satisfer les
motivacions i necessitats dels visitants i turistes.

Les fases del producte turístic inclouen el disseny, la producció i la promoció/comercialització. S'estimaran
les sol·licituds que incloguin una, o més d'una d'aquestes tres fases, en el procés de creació d'un nou
producte turístic, o la millora d'un producte existent.

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

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Contingut tècnic del projecte 60

Subcriteris:
- Marc estratègic del projecte. Es valora la necessitat i oportunitat que justifica el
projecte i la coherència amb els objectius [15 Punts].
- El projecte o actuació està alineat amb un pla d'actuacions en matèria de
turisme (aprovat o elaborat entre 2016 i 2020) [5 Punts].
- Valoració de la capacitat tècnica i organitzativa suficient per fer front al projecte
amb èxit [10 Punts].
- Coherència interna del projecte. Es valoren les activitats previstes, les
dimensions i conceptes del pressupost [30 Punts].

Incorporació de criteris d'innovació 30

Subcriteris:
-Incorporar metodologies de participació democràtica: processos participatius en el
disseny i producció de productes turístics, mitjançant:  tallers de producció amb agents del
municipi, enquestes d'opinió, o altres tècniques. [5 punts]
-Digitalització a través de la incorporació de Tecnologies de la Informació i comunicació (
TIC ), com QR, auto guies [20 punts]
-Incorporar la gamificAcció : el poder del joc en els productes [5 punts]

Participació de com a mínim un agent turístic acreditat* amb el programa del Compromís per
la sostenibilitat Biosphere que participi en el producte.

10

  *Una entitat està acreditada quan supera el 1r any d'adhesió al programa.

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 C1-091, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-091-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Màxim dues sol·licituds per ens local.

Altres condicions:
Només s'acceptaran accions de promoció/comercialització si van lligades al procés de creació i/o millora
del producte turístic. Només si hi ha despesa en les fases de disseny i/o producció del producte turístic,
s'acceptaran despeses de promoció/comercialització.
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No es subvencionaran sessions fotogràfiques, edicions de materials gràfics, creació de vídeos, etc., si
no formen part intrínseca del procés de creació d'un nou producte o millora d'un producte existent.
No es subvencionaran definicions i plans d'usos d'edificis per a centres d'interpretació o museístics,
creació de pàgines web, promoció i comercialització de productes agroalimentaris, digitalització de
materials per exposicions, plans estratègics o de màrqueting, museïtzació d'espais, etc.
En cas de dubte, abans de formalitzar la sol·licitud recomanem que els ens locals demanin un
assessorament personalitzat al centre gestor.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

No es poden justificar aquelles despeses de capítol 4 que facin referència a tècnics/ es compartits/des
amb els Consells Comarcals o Consorcis de Turisme. El centre gestor informarà via PMT dels
conceptes elegibles i l'import atorgat a cada ajuntament

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:
7000

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-028, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-028-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Distribució de la quantitat a atorgar:
- Per al càlcul del valor màxim a rebre per part de l'ens sol·licitant, els càlculs és basaran en el
cost total del projecte per part de l'ens i que a la vegada és pugui considerar elegible.
- L'import màxim a atorgar mai sobrepassarà el valor sol·licitat.
- Els municipis amb una població de més de 75.000 habitants i capitals de comarca: la
subvenció màxima serà del 50%
- Pels municipis d'entre 20.000 i 75.000 habitants la subvenció màxima serà del 75%
- Pels municipis de menys de 20.000 habitants, la subvenció màxima serà del 100%.

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

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
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Compromisos de qualitat:

pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Execució de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa
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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 Turisme

Tel.:934 022 970
ot.turisme@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21129

Suport a l'execució d'actuacions de senyalització turística itinerària segons el model de senyalització de
l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona que disposin de projecte previ, amb l'objectiu de
potenciar l'oferta turística de mobilitat del territori.
Aquest concepte comprèn la contractació i implantació de la senyalització i cobreix els diferents àmbits
possibles: senyalització de la xarxa, identificació de l'itinerari, patrimoni, etc. D'acord amb els objectius
d'harmonització, uniformitat i desenvolupament en xarxa, les actuacions s'ajustaran als criteris i els models
de senyalització de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Els projectes poden incorporar  un apartat referent a l'adequació d'espais (miradors, fonts...) o
arranjaments de petits trams de camins, sense que sigui aquest l'objecte principal del projecte. Si el
projecte inclou continguts relacionats amb el patrimoni es consultarà l'Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona.

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:

Viabilitat econòmica del projecte 20

Grau de contribució a la xarxa de mobilitat 70

- Municipis inclosos en la proposta (Es prioritzaran aquells projectes amb major nombre de
municipis inclosos) [Fins a 10 punts].
- Estat actual de la xarxa de mobilitat (Es prioritzaran aquells projectes que
actualitzin la xarxa de mobilitat) [Fins a 30 punts].
- Desenvolupament d'eixos dins de la xarxa (Es prioritzaran aquells projectes que
desenvolupin eixos de mobilitat) [Fins a 20 punts].
- Relació del projecte amb projectes o actuacions al voltant (Es prioritzaran aquells
projectes que s'interrelacionin amb altres projectes en front de projectes aïllats) [Fins a 10
punts].

Contribució turística de la proposta 10

- Es prioritzaran aquells projectes que contribueixin a una major diversificació turística del
municipi [Fins a 10 punts].

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 C1-092, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-092-21.pdf
Projecte de senyalització. Sense projecte previ no és realitzarà l'execució.

Altres condicions:
Cal adjuntar el projecte amb la sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació
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Turisme
Execució de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa
de mobilitat turística

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

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
 • Altra normativa vinculada: Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Turisme
Foment de la sostenibilitat turística

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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 Turisme

Tel.:934 022 970
ot.turisme@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21147

L'objectiu d'aquest recurs és dotar d'ajuts als ens locals per al foment del turisme sostenible en el marc de
l'agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament sostenible i del Pla de Mandat 2020-2023, a través
d' accions de sensibilització al agents privats del sector turístic, turistes i/o residents.

Aquestes accions es refereixen a:
- Campanyes de conscienciació/sensibilització a turistes/residents sobre hàbits de
comportament/codis de conducta /decàlegs de bones pràctiques en l'ús dels recursos turístics patrimonials
/naturals  immaterials.
- Campanyes de sensibilització a turistes sobre la gestió mediambiental (eficiència energètica, la
gestió de residus, etc.), compres de proximitat, etc. als establiments turístics i/o a la destinació.
- Campanyes de conscienciació/sensibilització a establiments turístics sobre bones pràctiques en
turisme sostenible: ambientals, econòmiques, culturals i/o socials (eficiència energètica, residus, igualtat de
gènere, en l'ús de recursos turístics,  etc. )

Les campanyes poden ser jornades de formació, xerrades informatives, tallers col·lectius, campanyes de
comunicació offline/online, entre d'altres.

Aquest recurs busca incrementar la conscienciació sobre la importància d'implicar a tots els agents de
l'activitat turística en el procés de consecució d'un turisme sostenible i responsable a llarg termini.

Abans de formalitzar la sol·licitud recomanem que els ens locals demanin un assessorament personalitzat
al centre gestor.

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

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Contingut tècnic del projecte 50

Subcriteris:
1.1) Marc estratègic del projecte. Es valora la necessitat i oportunitat que justifica el
projecte i la coherència amb els objectius. (15 Punts)
1.2) El projecte o actuació està alineat amb un pla d'actuacions en matèria de turisme
(aprovat o elaborat entre 2016 i 2020).   (5 Punts)
1.3) Valoració de la capacitat tècnica i organitzativa suficient per fer front al projecte amb
èxit. (10 Punts).
1.4) Coherència interna del projecte. Es valoren les activitats previstes, les dimensions i
conceptes del pressupost.  (20 Punts).

Grau de coordinació i col·laboració amb els agents públics i privats. 10

Amb els agents públics (5 Punts)
Amb els agents privats (5 Punts)

Incorporació de criteris d'innovació 25

Subcriteris:
3.1)Incorporar metodologies de participació democràtica: processos participatius en el
disseny i producció de productes turístics, mitjançant: tallers de producció amb agents del
municipi, enquestes d'opinió, o altres tècniques. (10 Punts)
3.2) Digitalització a través de la incorporació de Tecnologies de la Informació i
comunicació ( TIC ), com QR, auto guies ....(10 Punts)
3.3) Incorporar la gamificAcció : el poder del joc en els productes (5 Punts)

Acreditació* de l'Ajuntament al programa del Compromís per la sostenibilitat Biosphere 10

*Una entitat està acreditada quan supera el 1r any d'adhesió al programa.

Participació de com a mínim un agent turístic acreditat* amb el programa del Compromís per
la sostenibilitat Biosphere que participi en el producte.

5
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Turisme
Foment de la sostenibilitat turística

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:
*Una entitat està acreditada quan supera el 1r any d'adhesió al programa

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 C1-093, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-093-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Pla d'actuacions municipal en matèria de turisme elaborat o aprovat entre 2016 i 2020.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

1.- No es consideraran les despeses elegibles referents a: quota d'adhesió a certificacions/distintius de
sostenibilitat, estudis de planificació, edició de material gràfic/visual genèric, senyalització, marxandatge,
etc.
2.-No s'estimaran sol·licituds que facin referència a aspectes mediambientals com la gestió de residus
genèrica del municipi, materials compostables, etc.
3.- No es poden justificar aquelles despeses de capítol 4 que facin referència a tècnics/es
compartits/des amb els Consells Comarcals o Consorcis de Turisme. No es poden justificar aquelles
despeses de capítol 4 que facin referència a tècnics/ es compartits/des amb els Consells Comarcals o
Consorcis de Turisme. El centre gestor informarà via PMT dels conceptes elegibles i la import atorgat a
cada ajuntament.

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:
5000

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:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. 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 C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-029-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Distribució de la quantitat a atorgar:
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Turisme
Foment de la sostenibilitat turística

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- Per al càlcul del valor màxim a rebre per part de l'ens sol·licitant, els càlculs és basaran en el cost total
del projecte per part de l'ens i que a la vegada és pugui considerar elegible.
- L'import màxim a atorgar mai sobrepassarà el valor sol·licitat.
- Els municipis amb una població de més de 75.000 habitants i capitals de comarca: la subvenció
màxima serà del 50%
- Pels municipis d'entre 20.000 i 75.000 habitants la subvenció màxima serà del 75%
- Pels municipis de menys de 20.000 habitants, la subvenció màxima serà del 100%.

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

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 2021
 • Altra normativa vinculada: Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Turisme
Planificació i gestió turística

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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 Turisme

Tel.:934 022 970
ot.turisme@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21207

Elaboració d'estudis i/o informes operatius amb l'objectiu de millorar el desenvolupament i la gestió turística
de les destinacions de la demarcació de Barcelona, com per exemple, plans estratègics de turisme i de
màrqueting turístic, anàlisi de l'oferta de recursos, anàlisi de la viabilitat turística de recursos i/o productes o
la confecció d'informes o anàlisis estadístiques.

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

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de la viabilitat tècnica i temporal de l'actuació sol·licitada 70

- Objectius, activitats i resultats esperats del projecte [35 punts].
- Antecedents i justificació del projecte [25 punts].
- Adequació temporal [10 Punts].

Nivell de la governança turística del municipi 15

Grau de solidesa del projecte 15

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 C1-094, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-094-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Es podrà presentar una única sol·licitud per ens. Excepcionalment, s'acceptaran dues sol·licituds quan
una d'elles tingui per objecte elaborar un informe o una anàlisi estadística.

Altres condicions:
- Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens local i de facilitar informació, documentació
i espais per al desenvolupament correcte de l'actuació.
- Aquells ens locals que van rebre assistència tècnica del Catàleg 2020 en aquest recurs no poden rebre
assistència tècnica en el Catàleg 2021, a excepció dels informes i les anàlisis estadístiques.
- En cas que es formalitzi l'assistència tècnica del Catàleg 2021, no es concedirà una nova assistència
pel mateix recurs en el Catàleg de l'any següent al de la concessió, a excepció dels informes i les
anàlisis estadístiques.
-  Un cop realitzats, aquests treballs podran ser cedits per a la seva consulta interna a les institucions
turístiques comarcals de la destinació del territori que ocupi la sol·licitud amb les quals la DB té un marc
de treball en xarxa a traves de la signatura de convenis. A més, es posarà a disposició del fons
documental del LABturisme a efectes de consulta interna.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

- Municipis amb més de 75.000 habitants: 50%
- Municipis entre 25.001 i 75.000 habitants: 40%
- Municipis entre 15.000 i 25.000 habitants: 25%
- Municipis amb un número inferior a 15.000 habitants: 0%.
- En cas d'actuacions d'abast supralocal, es tindrà en compte el municipi amb major número d'habitants.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i
assistències d'import inferior a 2.000 euros

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
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Planificació i gestió turística

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions d'execució i justificació:
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

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: Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Turisme
Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa
de mobilitat

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

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 de Turisme

Tel.:934 022 970
ot.turisme@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21262

La Xarxa de Mobilitat de Barcelona és una selecció dels camins, pistes i corriols més adequats per a
passejar, fer esport, practicar senderisme, ciclisme i d'altres activitats no motoritzades. Tots aquests
camins estan enllaçats entre ells connectant els pobles i els indrets naturals i patrimonials més destacats.
Amb aquest recurs es confereix suport a l'elaboració i redacció de projectes referits a les necessitats de
senyalització turística de mobilitat no motoritzada dels municipis i les comarques de la demarcació de
Barcelona amb l'objectiu de potenciar l'oferta del territori.
S'hi inclouen les actuacions següents:
- Redacció de projectes de senyalització turística itinerària de mobilitat turística no motoritzada segons els
criteris de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.
- Redacció de projectes de desenvolupament i definició de la xarxa de mobilitat turística no motoritzada en
l'àmbit rural a nivell comarcal.

Els projectes poden incorporar en la seva redacció un apartat relatiu a l'adequació d'espais (miradors,
fonts...) o als arranjaments de petits trams de camins, sense que, necessàriament, sigui aquest l'objecte
principal del projecte.

Si el projecte inclou continguts relacionats amb el patrimoni es consultarà a l'Oficina de Patrimoni Cultural
de la Diputació de Barcelona.

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 maduresa de la proposta 20

- Es prioritzaran projectes de les sol·licituds que tinguin plans estratègics, de màrqueting,
estudis de camins... -  (Fins a 20 punts)

Grau de contribució a la xarxa de mobilitat 70

- Municipis inclosos en la proposta (Es prioritzaran aquells projectes amb major
nombre de municipis inclosos) (Fins a 10 punts)
- Estat actual de la xarxa de mobilitat (Es prioritzaran aquells projectes que
actualitzin la xarxa de mobilitat) (Fins a 30 punts)
- Desenvolupament d'eixos dins de la xarxa (Es prioritzaran aquells projectes que
desenvolupin eixos de mobilitat) (Fins a 20 punts)
- Relació del projecte amb projectes o actuacions al voltant (Es prioritzaran
aquells projectes que s'interrelacionin amb altres projectes en front de projectes aïllats)
(fins a 10 punts)

Contribució turística de la proposta 10

- Es prioritzaran aquells projectes que contribueixin a una major diversificació turística del
municipi  [Fins a 10 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 es presenti la sol·licitud.

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

Dades tècniques C1-095, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-095-21.pdf
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Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa
de mobilitat

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

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

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
 • Altra normativa vinculada: Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

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