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Benestar i ciutadania
Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel.:934 022 556
o.plaj@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21069

Acompanyament adreçat a personal tècnic local per tal que adquireixin els recursos necessaris per a
l'elaboració de la fase de diagnosi, disseny o d'avaluació intermèdia d'un pla local de joventut. Es pretén
que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, la diagnosi, el
disseny o l'avaluació intermèdia del seu pla local de joventut. El suport implica la participació d'un tècnic o
tècnica referent de l'ens local, en modalitat online, durant diverses sessions.

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

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
 • En sol·licituds de disseny del Pla local de joventut

- L'ens local ha de disposar de la diagnosi del seu Pla local de joventut, finalitzada o bé en elaboració,
en el moment de presentar la sol·licitud i adjuntar-la en realitzar el tràmit. Aquesta diagnosi haurà
d'haver-se elaborat durant el termini màxim dels darrers tres anys

 • En sol·licituds d'avaluació intermèdia del Pla local de joventut
- L'ens local ha de trobar-se, en el moment de presentar la sol·licitud, en el primer, segon o tercer any
de vigència del seu Pla local de joventut

 • Recursos humans
- Per a qualsevol sol·licitud d'aquest recurs, l'ens ha de disposar d'un mínim d'una persona dedicada
total o parcialment a les polítiques locals de joventut

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 C1-129, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-129-21.pdf
En sol·licituds de disseny del Pla local de joventut, caldrà adjuntar la diagnosi del Pla (finalitzada o en
elaboració). En sol·licituds d'avaluació intermèdia del Pla local de joventut, caldrà adjuntar el Pla local de
joventut vigent.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local, incompatible amb el recurs de Catàleg "Plans d'actuació anual de les polítiques locals
de joventut".

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

L'ens local ha de presentar a través del Portal de tràmits (PMT) una còpia de la diagnosi, del disseny o
de l'avaluació intermèdia elaborada.

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.
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Benestar i ciutadania
Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la 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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya;
Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Benestar i ciutadania
Equipaments juvenils municipals

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 Pla Jove

Tel.:934 022 556
o.plaj@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21091

Elaboració de projectes relatius a la concepció, l'ús, la gestió o la dinamització d'equipaments juvenils
municipals. La finalitat del recurs és que aquests equipaments esdevinguin una eina central en el
desenvolupament de  les polítiques de joventut dels ens locals.

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:

Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 40

- Fins a 10.000 habitants [40 punts].
- De 10.001 a 50.000 habitants [35 punts].
- Més de 50.000 habitants [30 punts].

Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i
claredat expositiva

60

L'actuació està perfectament exposada, justificada i planificada [60 punts].L'actuació està
perfectament exposada, però no és clara la justificació i/o la planificació [45
punts].L'actuació està insuficientment exposada, però és clara la justificació i la planifiació
[30punts].L'actuació està insuficientment exposada, però és clara la justificació o la
planifiació [15 punts].    L'actuació està insuficientment exposada, i no és clara la
justificació ni la planifiació [0 punts].

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

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

Dades tècniques C1-130, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-130-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Requisits mínims de concessió: l'equipament ha de tenir un ús exclusiu per part de les persones joves,
l'ens local ha de disposar d'una partida econòmica en el pressupost destinada a l'equipament i ha de
destinar com a mínim una persona professional a temps total o parcial a la dinamització de l'equipament.

Compromisos de qualitat:
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Benestar i ciutadania
Equipaments juvenils municipals

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
 • Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya;
Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Benestar i ciutadania
Finançament en l'àmbit de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 Pla Jove

Tel.:934 022 556
o.plaj@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2022: Pendent
2023: PendentCodi recurs:

21141

Suport destinat a consells comarcals i municipis de més de 300 habitants, per a garantir la sostenibilitat de
les polítiques de joventut i per a l'impuls de l'emancipació i l'autonomia juvenils. 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

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.

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

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.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.
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Benestar i ciutadania
Finançament en l'àmbit de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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
 • Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya;
Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Benestar i ciutadania
Plans d'actuació anual de les polítiques locals de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 Pla Jove

Tel.:934 022 556
o.plaj@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21210

Assessorament i acompanyament tècnic per a la planificació anual de les accions en joventut, tenint en
compte els recursos i les prioritats de l'ens local. La finalitat del recurs és oferir, per a municipis de fins a
5.000 habitants, una proposat de pla d'actuacions adaptada a la realitat de l'ens.

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Recursos humans

-L'ens local ha de disposar d'un mínim d'una persona, a nivell tècnic o polític, coneixedora de la
realitat juvenil del municipi i amb capacitat propositiva dins de l'ens local en el marc de l'elaboració
d'un Pla d'actuació anual de les polítiques de joventut

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 C1-131, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-131-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local, incompatible amb el recurs de Catàleg "Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de
Plans locals de joventut".

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:
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Benestar i ciutadania
Plans d'actuació anual de les polítiques locals de joventut

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya;
Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Benestar i ciutadania
Tallers d'emancipació

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel.:934 022 556
o.plaj@diba.cat

Període de sol·licitud

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

Codi recurs:
21296

Realització de tres tipologies de tallers amb una durada no superior a les 2 hores, per a grups de màxim 25
persones:
- Taller per a joves amb la finalitat d'afavorir l'esperit emprenedor i l'autonomia juvenil, usant els materials
"fem tec!" (www.diba.cat/web/fem-tec)
- Taller per a joves amb la finalitat de fomentar l'associacionisme juvenil
- Taller per a joves amb la finalitat de promoure l'ús òptim de les tecnologies en la formació i la cerca de
recursos

Addicionalment o alternativament, realització de tallers amb una durada no superior a les 2 hores:
- Taller per a professionals de joventut amb la finalitat de mostrar els continguts i possibles usos dels
materials "fem tec!" (www.diba.cat/web/fem-tec)

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 60

- Fins a 10.000 habitants [60 punts].
- De 10.001 a 50.000 habitants [50 punts].
- Més de 50.000 habitants [40 punts].

Existència d'equipaments adients on desenvolupar els tallers 20

- L'ens disposa com a mínim d'un centre o equipament on realitzar els tallers  [20 punts].
- L'ens no disposa com a mínim d'un centre o equipament on realitzar els tallers [0 punts].

Grau de vinculació dels tallers d'emancipació a les polítiques de joventut de l'ens local 20

- Els tallers sol·licitats formen part de les línies previstes al Pla local de joventut o a un
altre instrument de planificació [20 punts].
- Els tallers sol·licitats no formen part de les línies previstes al Pla local de joventut o a un
altre instrument de planificació [0 punts].

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80

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 C1-132, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-132-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Les tres tipologies de tallers per a joves són excloents entre sí. Els tallers professionals de joventut amb
la finalitat de mostrar els continguts i possibles usos dels materials "fem tec!", són compatibles amb
qualsevol sol·licitud de tallers per a joves. El nombre màxim de tallers que es poden sol·licitar per cada
ens local és de 10.

Condicions d'execució i justificació
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Benestar i ciutadania
Tallers d'emancipació

Benestar i ciutadania

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions d'execució i justificació:
Comunicació del responsable de l'ens local, a través del PMT, conforme s'han realitzat els tallers així
com una breu valoració.

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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya;
Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Treball digne i creixement econòmic

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Ciutats educadores: aprenentatge competencial a l'entorn de l'escola

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21050

Realització d'activitats i projectes de suport a l'aprenentatge de competències. Les activitats es concreten
en xerrades i tallers adreçats a les diferents etapes i àmbits educatius, sempre conduïts per persones
expertes. Els projectes, de mitja o llarga durada, estan coordinats per l'ens local i es desenvolupen en
col·laboració amb centres educatius i altres agents del territori. Consulteu l'oferta d'activitats del Catàleg
sectorial disponible a https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg.

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:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 20

- Concreció de les necessitats educatives i de l'actuació que es sol·licita: [10 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [10
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'assoliment de cada subcriteri. Per cada nivell d'assoliment, s'obtenen
diferents punts entre els possibles: 0 punts, no disponible/no assolit; 5 punts, assoliment
suficient; 10 punts, assoliment notable.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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 C1-096, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-096-21.pdf
Quan se sol·licitin actuacions que s'hagin de dur a terme en escoles o centres educatius, caldrà annexar
una declaració de compromís per cada escola o centre previst, signada per la direcció. Podeu
descarregar-vos el model a: https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran
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Educació
Ciutats educadores: aprenentatge competencial a l'entorn de l'escola

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

desestimades per incompliment de requisits.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

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

- La persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la
gestió d'inscripcions, la plataforma virtual/espai de realització i l'avaluació dels resultats.
- Les actuacions es duen a terme entre els mesos de gener i juliol.

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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en especial l'art.5.3 quan
diu que per garantir l'accés universal i permanent de l'aprenentatge, les diferents administracions
públiques identificaran noves competències i facilitaran la formació requerida per a la seva adquisició;
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, entre d'altres, a l'art.2.1.g quan fixa com un
principi rector del sistema educatiu la qualitat de l'educació, que possibilita la consecució de les
competències bàsiques i la consecució de l'excel·lència, en un context d'equitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21051

Elaboració de plans i projectes per a la gestió de la política educativa local i treballs i accions sobre
recursos i mecanismes de governança educativa en connexió amb agents locals:
1) Plans locals i projectes educatius de territori, poble o ciutat
2) Consells escolars i grups motors
3) Plans i consells locals d'infància i adolescència
4) Projectes de connexió d'espais i temps educatius (extraescolars, temps d'estiu, lleure, entorn escola
família).

Les actuacions d'aquest recurs gaudeixen d'accés addicional a una comunitat de pràctica i intercanvi.

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 d'adequació i viabilitat tècnica 60

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20
punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts,
adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Valoració en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la
mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis
d'Educació dins el mateix territori. Per acada situació, s'obtenen diferents punts entre els
possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud
compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions;
20 punts, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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

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

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
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Educació
Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Documentació que s'ha d'annexar:
Dades tècniques C1-097, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-097-21.pdf

Altres condicions:
Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

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

- La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats
de l'actuació s'han posat en coneixement del Consell Escolar i/o que s'han adoptat determinats acords
per part d'aquest.
- La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats
de l'actuació s'han posat en coneixement del Ple i/o que s'han adoptat determinats acords per part
d'aquest.

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: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya diu a l'art. 84.2.k que els Governs
Locals tenen competència per a la "promoció d'activitats de lleure" (en el mateix sentit, l'art.25.2. de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i l'art.66.3.n del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril). En l'àmbit sectorial
educatiu, la Llei 12/2009 d'Educació de Catalunya, a l'art.2.3, estableix que la participació de la
comunitat educativa és un dels principis rectors del sistema educatiu; a l'art.40.1, reconeix la
competència dels municipis per elaborar, en col·laboració amb els centres educatius, plans o
programes sòcio-educatius que afavoreixin la major integració possible dels objectius educatius i
socials en l'entorn social així com una major coordinació dels recursos; a l'art 159.3, fixa la
competència dels municipis per participar en l'establiment de mesures que permetin als centres
portar a terme activitats extraescolars promogudes per l'Administració educativa així com dur a terme
la coordinació d'aquestes activitats. També els faculta per fomentar la implicació dels agents
territorials i socials en el compromís educatiu de tota la societat i els atorga competència, tant per
participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de famílies d'immigrants i
transeünts, com per  l'establiment de fórmules de col·laboració amb les associacions de famílies amb
la finalitat d'estimular i recolzar el seu compromís. En un altre context, a l'art. 173 els reconeix la
competència per constituir consells municipals que funcionin com a òrgans de consulta i de
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Educació
Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

participació. La Llei 3/1991, de 18 de març, de persones adultes, els estableix a l'art.20.1 l'obligació
d'elaborar plans locals de formació. La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitat en la
infància i l'adolescència (art.27) els imposa l'obligació de crear consells de participació territorial per
afavorir la convivència i la integració cultural en l'àmbit veïnal i local dels joves i dels infants.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de
temps i espais educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21052

Participació en el finançament d'actuacions i programes educatius que fomentin l'equitat educativa
connectant els aprenentatges que es produeixen en els diferents temps i espais de la vida i amb els agents
educatius que treballen en un territori tant dins com especialment fora de l'horari escolar, en matèria de
suport educatiu i reforç escolar.

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:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a major grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Grau de qualitat educativa 30

- Treball per l'equitat: [10 punts].
- Personalització dels aprenentatges: [10 punts].
- Connexió amb els agents educatius de l'entorn: [10 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 5 punts, adequat; 10 punts, molt adequat. Podeu
trobar preguntes útils per incorporar aquests conceptes a www.diba.cat/educacio/cataleg.

Formulació estratègica i marc de gestió 10

- Concreció i coherència entre les necessitats educatives i la proposta d'actuació a
finançar: [5 punts].
- Mecanismes d'execució, seguiment i avaluació del projecte: [5 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 5 punts, adequat. Podeu trobar preguntes útils
per incorporar aquests conceptes a www.diba.cat/educacio/cataleg.

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

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 C1-098, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-098-21.pdf
En cas d'actuar com a ens gestor d'un xarxa de municipis, podeu descarregar-vos el model de
declaració per a xarxes intermunicipals a: https://www.diba.cat/educacio/cataleg

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues per ens local entre totes les corresponents als recursos: "Escoles i centres educatius: finançament
d'escoles municipals" i "Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais
educatius".
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Educació
Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de
temps i espais educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions:
- En cas d'actuar com a ens gestor d'una xarxa intermunicipal, es podrà enregistrar una sol·licitud més.
- Els municipis de menys de 5.000 habitants podran presentar sol·licitud només en el cas de ser ens
gestors de xarxes intermunicipals.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. 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

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.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 2021
 • Altra normativa vinculada: lL'Estatut d'Autonomia de Catalunya diu a l'art. 84.2.k que els governs
ocals tenen competència per a la "promoció d'activitats de lleure" (en el mateix sentit, l'art.25.2. de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i l'art. 66.3.n del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril).  En
l'àmbit sectorial educatiu, destaca la Llei 12/2009 d'Educació de Catalunya quan, entre d'altres, a l'
art.2.3 estableix que la participació de la comunitat educativa és un dels principis rectors del sistema
educatiu; a l'art. 40.1 quan reconeix la competència dels municipis per elaborar, en col·laboració amb
els centres educatius, plans o programes sòcio-educatius que afavoreixin la major integració possible
en l'entorn social dels objectius educatius i socials així com una major coordinació entre els recursos
de les diferents administracions i dels propis centres; i a l'art 159.3 quan fixa la competència dels
municipis per participar tant en l'establiment de mesures que permetin als centres portar a terme

Pàgina 22 de 122



Educació
Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de
temps i espais educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

activitats extraescolars promogudes per l'Administració educativa, i dur a terme la coordinació
d'aquestes activitats, com en el foment de la implicació dels agents territorials i socials en el
compromís educatiu de tota la societat. També a l'apartat 7è d'aquest article els atorga competència
per participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de famílies
d'immigrants i transeünts; i  a l'apartat 8è, per a l'establiment de programes i d'altres fórmules de
col·laboració amb les associacions de mares i pares d'alumnes per estimular i recolzar les famílies en
el compromís amb el procés educatius dels seus fills i de les seves filles.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Ciutats educadores: funció educativa de les famílies

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21053

Realització d'activitats per enfortir la funció educativa, la participació i l'acompanyament a les famílies en
els processos educatius dels fills i filles.
Es concreta en tallers i xerrades, projectes de suport  i espais de debat educatiu. Consulteu l'oferta
d'activitats del catàleg sectorial disponible a:
https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg.

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:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 20

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [10
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [10
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'assoliment de cada subcriteri. Per cada nivell d'assoliment, s'obtenen
diferents punts entre els possibles: 0 punts, no assolit; 5 punts, assoliment suficient; 10
punts, assoliment notable.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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 C1-099, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-099-21.pdf
Quan se sol·licitin actuacions que s'hagin de dur a terme en escoles o centres educatius, caldrà annexar
una declaració de compromís de les direccions corresponents. Podeu descarregar-vos el model a:
https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran
desestimades per incompliment de requisits.
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Educació
Ciutats educadores: funció educativa de les famílies

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

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

- La persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la
gestió d'inscripcions, la plataforma virtual/espai i l'avaluació dels resultats.
- Les actuacions es duen a terme entre els mesos de gener i juliol.

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 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
 • Altra normativa vinculada: La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix com un dels
principis rectors del sistema educatiu: el reconeixement del paper que correspon als pares, a les
mares i als tutors legals com a primers responsables de l'educació dels seus fills i filles. També la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art.2.3. assenyala com un dels principis
organitzatius del sistema educatiu: la participació de la comunitat educativa; i a l' art.159.3.a, que els
municipis poden participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de
famílies d'immigrants i transeünts (apartat 7è); així com en l'establiment de programes i d'altres
fórmules de col·laboració amb les associacions de mares i pares d'alumnes per estimular i recolzar
les famílies en el compromís amb el procés educatius dels seus fills i filles (apartat 8è).

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21064

Es configura com un programa integral per al foment de la cultura emprenedora en el cicle superior
d'educació primària que permet desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que capacitin les persones
per impulsar projectes professionals i vitals. Durant el curs, l'alumnat d'una aula crea, gestiona i tanca una
cooperativa amb el suport de l'administració pública, empreses, entitats, professionals i altres recursos del
territori. Es fonamenta en dos pilars bàsics:
1) El projecte educatiu a l'aula: mitjançant una metodologia de treball per projectes i aprenentatge
transversal, l'alumnat desenvolupa competències emprenedores
2) L'estratègia local: els ens locals treballen de manera transversal i coordinada des de les àrees
d'Educació i de Promoció econòmica per acompanyar el procés de creació i desenvolupament de les
cooperatives i vincular el projecte amb l'entorn.

La sol·licitud de participació té una vigència de quatre anys.

Aquest recurs s'ofereix conjuntament entre la Gerència de Serveis d'Educació i el Servei de Teixit
Productiu.

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:

Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud 40

- Voluntat de donar continuïtat al projecte Cultura emprenedora a l'escola al territori.
- Voluntat per iniciar el desplegament d'una línia estratègica vinculada a la promoció de la
cultura emprenedora.

Experiència prèvia en polítiques d'emprenedoria en l'àmbit educatiu 40

- Participació en edicions anteriors del Programa CuEmE.
- Actuació continuada de promoció de la cultura emprenedora en centres de primària i/o
secundària del territori.

Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant 20

- Equip tècnic format, com a mínim, per una o més persones de l'àmbit de l'Educació i una
o més persones de l'àmbit de la Promoció Econòmica.
- Disponibilitat horària per a dedicació al programa.

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

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

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

Dades tècniques C1-100, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-100-21.pdf

Altres condicions:
Els municipis amb 4 escoles o més poden presentar sol·licitud directament. Els municipis amb menys de
4 escoles s'han d'adherir a un ens local supramunicipal de referència en el seu territori.

Condicions d'execució i justificació
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Educació
Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions d'execució i justificació:
La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de
l'assistència.

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 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
 • Altra normativa vinculada: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, art 84.2.1 que reconeix la
competència dels ens locals en la regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus
d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de
l'ocupació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment en el preàmbul; l'art 2
(finalitats educatives) i l'art. 17 que fixa com un objectiu de l'educació primària el desenvolupament
d'hàbits de treball individual i d'equip així com l'esperit emprenedor; i la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d'educació de Catalunya, especialment a l'art 2.1.l/ que considera un principi rector del sistema
educatiu el foment de l'emprenedoria.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Equipaments responsables 2030: adquisició de materials i
equipaments per a l'estimulació sensorial

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 02/08/2021 a 30/09/2021

Codi recurs:
33183

Participació en el finançament de materials i equipaments per la detecció precoç, l'estimulació sensorial i
desenvolupament integral d'infants a les escoles bressol i a les escoles d'educació especial municipals.
S'inclouen compres i adquisicions de mobiliari modular, puffs, transformables i elements ergonòmics;
pantalles i dispositius d'informació i comunicació; tauletes, commutadors i dispositius de control de les
instal·lacions; fibres de llum i altres dispositius d'il·luminació; elements electroacústics, tubs de bombolles,
ventiladors, conjunts de boles i altres elements similars adreçats a la inclusió i a l'atenció a la diversitat
educativa.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Ser titular de l'escola o centre educatiu

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

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

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per cada escola o centre educatiu.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 6.
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,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
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),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-052, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-052-21.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.
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Educació
Equipaments responsables 2030: adquisició de materials i
equipaments per a l'estimulació sensorial

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

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: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'art.84.2.d estableix la
competència dels ens locals per regular i gestionar els equipaments municipals; i en l'àmbit sectorial
educatiu, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art 159.3.b
reconeix la competència dels municipis per organitzar i gestionar els seus centres propis.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Equitat educativa: escolaritat equilibrada

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21093

Elaboració i desenvolupament d'estudis, plans, serveis i actuacions de planificació escolar mitjançant
estudis de previsió i projecció de necessitats, mesures de lluita contra la segregació escolar i instruments
per reforçar l'equitat en l'accés a l'escola i en l'acompanyament a l'escolaritat:
1) Prospecció demogràfica escolar
2) Estratègies locals d'equitat educativa
3) Estudis de públics i tarifació social
4) Protocols de prevenció de l'absentisme. Les actuacions d'aquest recurs gaudeixen d'accés addicional a
una comunitat de pràctica i intercanvi.

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 d'adequació i viabilitat tècnica 60

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20
punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts,
adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.

Vinculació amb altres actuacions del mateix àmbit territorial 20

Avaluació en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la
mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis
d'Educació dins el mateix territori. Per cada situació, s'obtenen diferents punts entre els
possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5, sol·licitud compatible
amb altres actuacions; 10, sol·licitud complementària a altres actuacions; 20, sol·licitud
necessària/derivada d'altres actuacions.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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

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

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:
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Educació
Equitat educativa: escolaritat equilibrada

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Dades tècniques C1-101, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-101-21.pdf

Altres condicions:
Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

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: La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que a l'art 1 estableix
l'equitat com un principi bàsic del sistema educatiu tant per garantir: la igualtat d'oportunitats per al
ple desenvolupament de la personalitat a través de l'educació; la inclusió educativa; la igualtat de
drets i d'oportunitats contra qualsevol discriminació; i l'accessibilitat universal a l'educació; com per
compensar les desigualtats personals, les culturals, les econòmiques i les socials, amb especial
atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat. També l'art. 2 de la Llei 12/2009,de 10
de juliol, d'educació de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Equitat educativa: finançament d'accions i d'oficines municipals
d'escolarització

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21094

Participació en l'establiment i transformació d'oficines municipals d'escolarització o en accions d'impuls de
l'equitat i de suport específic a centres amb un elevat nombre d'alumnat en situació de vulnerabilitat.

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 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Formulació estratègica i marc de gestió 60

- Concreció i coherència entre l'estratègia local d'equitat educativa i la proposta d'actuació
a finançar: [40 punts].
- Mecanismes d'execució, seguiment i avaluació del projecte: [20 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 5 punts, adequat. Podeu trobar preguntes útils
per incorporar aquests conceptes a www.diba.cat/educacio/cataleg.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 40

- Percentatge de matrícula viva: [20 punts].
Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. Percentatge de matrícula fora de
termini, provinent de canvis d'ubicació dins del mateix municipi i matrícula amb el curs ja
començat de manera que, a major percentatge de matrícula viva de l'ens sol·licitant, major
proporció de punts s'obté.

- Nombre de centres sufragats amb fons públics: [10 punts].
Valoració automàtica a partir de les dades del Registre de Centres Docents del
Departament d'Ensenyament. A major nombre de centres de l'ens sol·licitant, major
proporció de punts s'obté.

- Població diana: habitants 0-18: [10 punts].
Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a major proporció de població
diana, major proporció de punts s'obté.

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

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 C1-102, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-102-21.pdf
En cas de sol·licitar finançament per un projecte d'establiment/transformació de l'Oficina Municipal
d'Escolarització, cal aportar còpia de l'acord o document de constitució.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.
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Educació
Equitat educativa: finançament d'accions i d'oficines municipals
d'escolarització

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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: 25%

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.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 2021
 • Altra normativa vinculada: L'Art.84.2.g de l' Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que  els
Governs Locals tenen competència per participar en el procés de matriculació en els centres públics i
concertats del seu terme municipal. En el mateix sentit, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de
Catalunya, que a l'art.159.3.a. afegeix podran fer-ho "mitjançant, si procedeix, les oficines municipals
d'escolarització" i a l'art.159.3.c diu que els municipis podran gestionar l'admissió d'alumnes en els
ensenyaments del primer cicle d'educació infantil,  fixant el procediment i els barems corresponents.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits
municipis

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2022: Pendent
2023: PendentCodi recurs:

21095

Suport econòmic a la gestió d'equipaments i centres educatius i al desplegament d'actuacions i programes
educatius que fomentin l'educació a temps complet i les polítiques d'orientació i suport a les transicions
educatives. Aquest fons té el triple objectiu de facilitar al màxim la tramitació dels ajuts als municipis més
petits, flexibilitzar la implementació dels projectes educatius i assolir la màxima cobertura territorial
possible. Es distribueix atenent a criteris poblacionals, de manera que afavoreix els municipis amb menys
població.

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 de municipis de fins a 5.000 habitants

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.

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 C4-030, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-030-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- Import mínim de l'ajut: 1.500 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.
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Educació
Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits
municipis

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser utilitzats per complementar
proporcionalment els ajuts de la resta de municipis.

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
 • Altra normativa vinculada: L'art. 27.5 de la Constitució Espanyola estableix que els poders públics
han de garantir  el dret de tothom a l'educació. D'altra banda, l'article 91.2.b del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, diu que
és competència de les diputacions provincials: "prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió".

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Equitat educativa: impuls dels serveis comarcals davant la crisi
social i sanitària de la COVID-19

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
33205

Participació en el finançament de polítiques de suport, compensació i reequilibri educatiu per:
1) actuacions encaminades a mantenir i reforçar la capacitat d'accés als serveis educatius, fent viable
l'activitat continuada i la qualitat en aprenentatge durant el transcurs del desescalament, en el temps
d'estiu, en la gestió de nous riscos sanitaris i en el retorn a la nova normalitat.
2) Atendre necessitats de despesa dels consells comarcals i contribuir al sosteniment de les activitats
d'interès públic i social que duen a terme les entitats educatives i,
3) Potenciar polítiques d'acompanyament a la població més vulnerable que, amb caire compensatori,
mitiguin les mancances i els dèficits generats pel confinament i per la crisi econòmica i social que se'n
deriva.
La dotació del fons es distribuirà de la següent forma:
1. Quantia mínima: s'estableix una quantia mínima individual per ens local beneficiari de 7.500,00 euros. La
dotació destinada per aquest criteri ascendeix a un total de 82.500,00 euros.
2. Criteri poblacional: la quantia restant fins a completar la dotació total del fons es distribuirà de forma
directament proporcional a la població (dades del padró municipal referides a 1 de gener de 2020) de cada
consell comarcal. La quantia individual per cada ens s'obtindrà dividint la població de cada consell
comarcal entre la població total de tots els consells comarcals i multiplicant-la per la quantitat total
destinada a aquest criteri (17.500,00 euros).

Destinataris:
Consells comarcals

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-21.pdf
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària fins 15/11/2021 i 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,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
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),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
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Educació
Equitat educativa: impuls dels serveis comarcals davant la crisi
social i sanitària de la COVID-19

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- Import mínim de l'ajut: 7.500 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.
- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser utilitzats per complementar
proporcionalment els ajuts de la resta de consells.

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

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Escoles i centres educatius: finançament d'escoles municipals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21096

Participació en el finançament de les despeses de funcionament dels centres i dels serveis educatius de
titularitat municipal (escoles d'educació especial, centres d'ensenyaments musicals i artístics, i escoles i
serveis de formació de persones adultes).

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:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Nombre d'hores anuals de docència 25

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'estableixen uns trams de
valoració que determinen la puntuació obtinguda, on a major nombre d'hores anuals
lectives dedicades a l'activitat pel conjunt del personal docent, major puntuació obté la
sol·licitud.

Nombre d'alumnes del servei 15

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'estableixen uns trams de
valoració que determinen la puntuació obtinguda, on a major nombre d'alumnes del servei,
major puntuació obté la sol·licitud.

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 C1-103, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-103-21.pdf
En cas d'actuar com a ens gestor d'un xarxa de municipis, podeu descarregar-vos el model de
declaració per a xarxes intermunicipals a: https://www.diba.cat/educacio/cataleg

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues per ens local entre totes les corresponents als recursos: "Escoles i centres educatius: finançament
d'escoles municipals" i "Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais
educatius".

Altres condicions:
- En cas d'actuar com a ens gestor d'una xarxa intermunicipal, es podrà enregistrar una sol·licitud més.
- Els municipis de menys de 5.000 habitants podran presentar sol·licitud només en el cas de ser ens
gestors de xarxes intermunicipals.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Termini d'execució i justificació:
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Educació
Escoles i centres educatius: finançament d'escoles municipals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

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

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.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 2021
 • Altra normativa vinculada: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'art.84.2.d estableix la
competència dels ens locals per regular i gestionar els equipaments municipals; i en l'àmbit sectorial
educatiu, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art 159.3.b
reconeix la competència dels municipis per organitzar i gestionar els  seus centres propis.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Escoles i centres educatius: gestió de serveis educatius i documents
de centre

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21097

Elaboració de documents de model de servei, estudis de costos i suport a l'elaboració de contractes per a
escoles i centres educatius de titularitat municipal: escoles bressol, escoles d'educació especial, centres
d'ensenyaments musicals i artístics, i escoles i serveis de formació de persones adultes. Inclou l'elaboració
de projectes educatius de centre, de normes d'organització i funcionament i disseny d'oferta educativa.

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 d'adequació i viabilitat tècnica 60

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita. [
20 punts].

- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant :
[20 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs :
[20 punts].
Avaluació en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts,
adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Avaluació en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la
mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis
d'Educació dins el mateix territori. Per cada situació, s'obtenen diferents punts entre els
possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud
compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions;
20 punts, sol·licitud necessària d'altres actuacions.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

-  Taxa d'atur
-  Percentatge de població estrangera
-  Taxa d'alumnat NESE a primària
-  Taxa de graduació a l'ESO en el docccc
-  Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle.
Avaluació en base a les dades disponibles per l'ens dels indicadors anteriors. Càlcul
automàtic en base a un índex composat que estableix una distribució progressiva
mitjançant la comparació entre els valors obtinguts per l'ens sol·licitant i els valors
comarcals, provincials o de tram de població de manera que, a major complexitat i risc de
pèrdua d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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

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

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

Dades tècniques C1-104, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-104-21.pdf
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Educació
Escoles i centres educatius: gestió de serveis educatius i documents
de centre

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions:
Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

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: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'art.84.2.d estableix la
competència dels ens locals per regular i gestionar els equipaments municipals; i en l'àmbit sectorial
educatiu, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art 159.3.b
reconeix la competència dels municipis per organitzar i gestionar els  seus centres propis.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Escoles i centres educatius: manteniment d'equipaments educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21098

Elaboració de projectes d'ús, reforma, manteniment i millora d'escoles i d'equipaments educatius de
titularitat o competència local així com d'adequació d'espais per millorar els processos i les experiències
d'aprenentatge:
1) Projectes i avantprojectes de reforma, reparació i manteniment d'edificació
2) Projectes de reforma, reparació i manteniment d'instal·lacions
3) Plans i plans inicials de manteniment
4) Auditories i certificacions energètiques
5) Plans d'autoprotecció

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

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

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 60

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20
punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts,
adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.

Vinculacions amb altres actuacions del mateix àmbit territorial 20

Avaluació en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la
mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis
d'Educació dins el mateix territori. Per cada situació, s'obtenen diferents punts entre els
possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud
compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions;
20 punts, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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

Termini màxim de resolució:
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Educació
Escoles i centres educatius: manteniment d'equipaments educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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 C1-105, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-105-21.pdf

Altres condicions:
Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: L'art.84.2. g de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la
competència dels  governs locals per fer "el manteniment.. dels centres públics.." en els termes que
determinin les lleis. L'art.25.2.n de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
fixa com una competència pròpia dels municipis fer: "la conservació, el manteniment, i  la vigilància
dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o
d'educació especial". En el mateix sentit, l' art.66.3.o del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril;  i la disposició addicional
quinzena de  la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Per la seva banda, la Llei 12/2009, de
10 de juliol, d'educació de Catalunya, estableix a l'art.159.3.d que els municipis han de cooperar amb
l'Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius
públics.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Escoles i centres educatius: manteniment d'equipaments educatius

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: accions, fires i jornades
d'orientació educativa

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21192

Realització d'activitats d'orientació educativa per complementar les programacions de fires i jornades
d'orientació organitzades pels ens locals. Les activitats es concreten en xerrades conduïdes per persones
expertes i en punts d'orientació personalitzada. Consulteu l'oferta d'activitats del Catàleg sectorial
disponible a https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg.

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:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 20

- Concreció de les necessitats educatives i de l'actuació que es sol·licita: [10 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [10
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'assoliment de cada subcriteri. Per cada nivell d'assoliment, s'obtenen
diferents punts entre els possibles: 0 punts, no disponible/no assolit; 5 punts, assoliment
suficient; 10 punts, assoliment notable.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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 C1-106, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-106-21.pdf

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

Altres condicions:
- L'ens sol·licitant ha d'organitzar una fira, jornada o setmana d'orientació educativa en el seu territori.
- Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran
desestimades per incompliment de requisits.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Pàgina 45 de 122



Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: accions, fires i jornades
d'orientació educativa
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Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

- En determinats recursos, la persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens
sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i l'avaluació dels resultats.
- Les actuacions es duen a terme entre els mesos de gener i juliol.

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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6
quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i
a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el
rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19
de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan a l'art. 15 estableix la competència
de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21193

Suport a processos de coordinació i mapeig en l'àmbit de les noves oportunitats educatives, l'orientació al
llarg de la vida i les transicions educatives a través de la definició d'estratègies locals de lluita contra
l'abandonament escolar prematur i l'elaboració de plans i projectes de noves oportunitats educatives i de
ciutats orientadores.

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 d'adequació i viabilitat tècnica 60

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20
punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts,
adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.

Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20

Valoració en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la
mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis
d'Educació dins el mateix territori. Per cada situació, s'obtenen diferents punts entre els
possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud
compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions;
20 punts, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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

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

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

Dades tècniques C1-107, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-107-21.pdf
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Altres condicions:
La realització del recurs material concedit serà entre l'1 de gener i el 31 de juliol de l'any següent a la
concessió.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: L'art.25.2.n de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local  estableix la competència pròpia dels municipis per participar en la vigilància del
compliment de l'escolaritat obligatòria;  a nivell sectorial la disposició addicional segona de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, diu que : "les Corporacions Locals cooperaran  amb les
Administracions educatives competents... en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria", i
a l'art.159.3.a.5è de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya que els municipis poden
participar en les funcions que corresponen a la Generalitat en "la vigilància  del compliment de
l'escolarització obligatòria". Aquestes obligacions se sumen a les de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de
juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan a l'art.12 imposa a l'Administració
Local  l' obligació d'adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves amb
fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

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:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21194

Participació en el finançament de recursos educatius que faciliten les transicions educatives. Poden
finançar-se cursos de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i/o cursos de
preparació per a les proves per obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria i Cursos de
preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Poden finançar-se Programes de
Formació i Inserció (PFI) en la modalitat Plans d'iniciació professional (PIP) i en la modalitat Plans de
Transició al Treball (PTT).

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

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

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
 • Cursos de preparació per a proves d'accés

Acreditar finançament íntegre a càrrec de l'ens i informació sobre centre i matrícula.
 • PFI en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP)
PFI en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP)

Acreditar autorització del Departament d'Educació i informació sobre la matrícula.
 •
PFI en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT)

Acreditar acord vigent amb el Departament d'Educació i informació sobre la matrícula.

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 C1-108, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-108-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- La sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques per cadascuna de les modalitats que
es sol·liciten.
- Per a cursos de preparació per a proves d'accés a CFGM i/o Cursos de preparació per a les proves per
obtenir el Graduat en ESO i Cursos de preparació per a les proves d'accés a CFGS, l'actuació ha de
finançar-se amb càrrec íntegre al pressupost de l'ens sol·licitant i desenvolupar-se a través d'una escola,
aula o servei municipal de formació de persones adultes. S'ha d'acreditar la inscripció als cursos d'un
mínim de 10 alumnes. Quan els cursos s'adrecin a alumnes amb necessitats educatives especials
aquest mínim és de 8 alumnes.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP) s'ha
d'acreditar que es té autorització del Departament d'Educació per a la realització del/s Pla/ns i s'ha de
proporcionar informació  del número de persones matriculades.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT) s' ha
d'acreditar l'existència de conveni o acord vigent amb el Departament d'Educació per al seu finançament
i s'ha de proporcionar informació  del número de persones matriculades.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
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Capítol 4.

Cap 1, 2  i 4, en conceptes de despeses següents:
- Personal formador, intern i extern.
- Corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en centres de treball i
seguiment i avaluació dels participants.
- Derivades de la realització d'activitats formatives fora del centre.
- De materials directament relacionats amb el curs.
- De lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics.
- Derivades de l'assegurança d'accidents.
- Derivades de la locomoció vinculades amb l'actuació.
Es poden finançar també les despeses indirectes, enteses com totes aquelles que no es poden vincular
directament a una actuació però que són necessàries per a la seva realització, essent d'aplicació un
percentatge fixe calculat del 15% de les despeses de personal formador i orientador, intern i extern,
sense que sigui necessari aportar justificants per aquest import.

Termini d'execució i justificació:
Execució pluriennal: 01/09/2021 a 31/07/2022
Justificació final: 01/07/2022 a 30/09/2022

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 C4-031, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-031-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- Per a cursos de preparació per a proves d'accés a CFGM i/o Cursos de preparació per a les proves per
obtenir el Graduat en ESO i Cursos de preparació per a les proves d'accés a CFGS, l'import de l'ajut
serà fins a un màxim de 15.000euros en els límits establerts per la quantia total d'aquesta convocatòria.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI), l'import de l'ajut serà com a màxim equivalent al 50%
del pressupost de despeses a càrrec de l'ens i fins a un import màxim de 30.000euros en els límits
establerts per la quantia total d'aquesta convocatòria.

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: La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a l'art.5.4  estableix
que correspon a les Administracions Públiques la promoció d'ofertes d'aprenentatge flexibles que
permetin l'adquisició de competències bàsiques, i en el seu cas, les corresponents titulacions a
aquells joves i adults que van deixar el sistema educatiu sense cap titulació. La  Llei 12/2009, de 10
de juliol, d'educació de Catalunya,  diu a l'art. 159.3.a. que, entre d'altres àmbits, els municipis poden
participar: tant, en la programació dels ensenyaments professionals i en la coordinació amb l'entorn
territorial i empresarial  i en el foment de la implicació dels agents territorials i socials; com en  el
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desenvolupament dels "programes de qualificació professional inicial" (actualment substituïts pels
programes de formació i inserció). Per la seva banda, l'art.12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de
juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, estableix que les Administracions Locals
han d'adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar.. I
en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21195

Participació en el finançament de projectes de suport a les transicions i oportunitats educatives que facilitin
la continuïtat i els itineraris formatius dels joves en centres educatius, equipaments juvenils o d'altres
espais municipals. Les actuacions poden incloure recursos formatius, recursos educatius i accions
d'orientació i acompanyament.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat educativa 60

- Treball per l'equitat: [15 punts].
- Personalització dels aprenentatges: [15 punts].
- Connexió amb els agents educatius de l'entorn: [15 punts].
- Mecanismes d'orientació, itinerari i continuïtat formativa: [15 punts].
Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, absent/no adequat; 5 punts, adequat; 10 punts, molt adequat.
Podeu trobar preguntes útils per incorporar aquests conceptes a
www.diba.cat/educacio/cataleg.

Formulació estratègica i marc de gestió 20

- Coherència entre el programa/projecte/actuació a finançar i l'estratègia local de reducció
de l'abandonament escolar prematur: [10 punts].
- Mecanismes d'execució, seguiment i avaluació del programa/projecte/actuació a finançar:
[10 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts
entre els possibles: 0 punts, absent/no adequat; 5 punts, adequat; 10 punts, molt adequat.
Podeu trobar preguntes útils per incorporar aquests conceptes a
www.diba.cat/educacio/cataleg.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Percentatge de seccions censals amb risc de vulnerabilitat: [10 punts].
Valoració automàtica a partir de les dades de l'Atles de distribució de renda de les llars del
Instituto Nacional de Estadística. S'elabora un indicador que estableix una distribució
progressiva on, a major percentatge de seccions censals amb més del 25% de la seva
població per sota dels 10.000 euros d'ingressos per unitat de consum, major proporció de
punts s'obté.

- Població diana: habitants 16-21: [10 punts].
Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional 16-21 que estableix una distribució progressiva on, a major grandària de
població 0-18 de l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

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

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

Pàgina 52 de 122



Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de projectes
innovadors de transicions educatives

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Dades tècniques C1-109, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-109-21.pdf
En cas d'actuar com a ens gestor d'un xarxa de municipis, podeu descarregar-vos el model de
declaració per a xarxes intermunicipals a: https://www.diba.cat/educacio/cataleg

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Les actuacions del projecte han de computar un mínim de 450 hores, que inclou les hores lectives, les
d'atenció directa a l'alumnat (orientació i acompanyament) i de coordinació del treball intern i extern.
- Estan exclosos de finançament d'aquest recurs els cursos de preparació per a l'accés a cicles
formatius de grau mitjà i superior, i els de Programes de Formació i Inserció.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%

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

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Cap. 1, 2  i 4 en els conceptes de despeses següents:
- Personal formador i orientador, intern i extern.
- Corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en centres de treball i
seguiment i avaluació dels participants.
- Derivades de la realització d'activitats formatives fora del centre.
- De materials directament relacionats amb el curs.
- De lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics.
- Derivades de l'assegurança d'accidents.
- Derivades de la locomoció vinculades amb l'actuació.

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

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de projectes
innovadors de transicions educatives

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6
quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i
a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el
rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19
de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan: a l'art. 15 estableix la competència
de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals; i a
l'art.12 la seva obligació per adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves
amb fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: impuls als itineraris educatius
de la població jove

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 02/08/2021 a 30/09/2021

Codi recurs:
33216

Participació en el finançament d'actuacions i projectes que abordin el disseny i la implantació de sistemes
d'informació per millorar la gestió, la qualitat de la informació i una resposta personalitzada de recursos i
serveis sobre l'abandonament escolar prematur a escala local; que desenvolupin xarxes entre
professionals per estructurar i coordinar la tasca dels diferents sectors i àmbits professionals que
intervenen o poden intervenir en els itineraris educatius dels joves i al llarg de la vida; i que prestin serveis i
actuacions per contribuir a generar noves oportunitats educatives dels joves i al llarg de la vida mitjançant
l'orientació i l'acompanyament personalitzat.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Requisits de concessió:
 • Població diana 16-24: valoració automàtica a partir de les dades oficials de població.

S'elabora un coeficient poblacional 16-24 que estableix una distribució progressiva on, a major
grandària de població 16-24 de l'ens sol·licitant, major proporció s'obté.

 • Percentatge de seccions censals amb risc de vulnerabilitat: valoració automàtica a partir de les dades
de l'Atles de distribució de renda de les llars del Instituto Nacional de Estadística.

A partir de les dades de l'Atles de distribució de renda de les llars del Instituto Nacional de Estadística,
s'elabora un indicador que estableix una distribució progressiva on, a major percentatge de seccions
censals amb més del 25% de la seva població per sota dels 10.000 euros d'ingressos per unitat de
consum, major proporció s'obté.

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

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

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

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

Import màxim d'ajut:
50000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
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),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: impuls als itineraris educatius
de la població jove

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.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 2021.
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6
quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i
a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el
rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19
de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan: a l'art. 15 estableix la competència
de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals; i a
l'art.12 la seva obligació per adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves
amb fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: serveis d'orientació i transició
en escoles municipals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Educació
Tel.:93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21196

Suport a la realització de serveis d'orientació i d'acompanyament a les transicions educatives a les escoles
municipals, que facilitin la definició d'itineraris al llarg de la vida, amb una èmfasi especial en la lluita contra
l'abandonament escolar prematur i el desenvolupament de noves oportunitats educatives. Consulteu
l'oferta d'activitats del Catàleg sectorial disponible a https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg.

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:

Nombre d'habitants 60

Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient
poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de
l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.

Grau d'adequació i viabilitat tècnica 20

- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [10
punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [10
punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques
que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una
banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a
diferents nivells d'assoliment de cada subcriteri. Per cada nivell d'assoliment, s'obtenen
diferents punts entre els possibles: 0 punts, no assolit; 5 punts, assoliment suficient; 10
punts, assoliment notable.

Factors d'equitat i característiques socioeducatives 20

- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que
compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de
tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua
d'equitat, major proporció de punts s'obté.

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

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

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

Dades tècniques C1-110, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-110-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.
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Educació
Noves oportunitats educatives 4.10: serveis d'orientació i transició
en escoles municipals

Educació

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Les actuacions es duen a terme entre els mesos de gener i juliol.
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 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
 • Altra normativa vinculada: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6
quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i
a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el
rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19
de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan: a l'art. 15 estableix la competència
de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals; i a
l'art.12 la seva obligació per adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves
amb fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esports
Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21020

L'objectiu d'aquest recurs és afavorir l'accés a la pràctica esportiva de persones en situació de risc
d'exclusió social (per raons econòmiques o socials) a través d'ajuts per a la participació en activitats
esportives (extraescolars, campus esportius, participació continuada en programes esportius, etc.).

El suport de l'ens local als destinataris pot consistir, entre d'altres:
-  En l'atorgament d'ajuts o beques que es poden abonar directament a les persones en situació
de vulnerabilitat
-  En la bonificació de quotes per a les activitats esportives en les que participen les persones en
situació de vulnerabilitat
-  En ajuts a les persones en situació de vulnerabilitat oferint el suport econòmic a través dels
organitzadors de l'activitat esportiva en la que participen

Aquest recurs només pot anar destinat a les persones que estan en situació de risc d'exclusió social, no
podent-se'n beneficiar la resta dels participants de l'activitat.

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:

Població ponderada pel grau de vulnerabilitat social del municipi 70

La puntuació del criteri s'atorga considerant la població ponderada per l'índex
IVSO_Esports que té en compte els indicadors de taxa d'atur registrat, base imposable
mitjana de l'IRPF, % de població nascuda fora de la Unió Europea i taxa d'escolarització
als 17 anys. Cada indicador té el mateix pes en l'índex i prèviament s'han estandarditzat i
tipificat.

Nombre d'habitants 30

A menor població, major puntuació.

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

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

Una per ens.
Altres condicions:

Queden excloses del recurs les persones que no es troben en situació de risc d'exclusió social
i els esportistes professionals.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a
entitats.

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
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Esports
Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 C4-032, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-032-21.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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Esports
Assessoraments d'activitats esportives

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21032

Elaboració d'informes d'assessorament amb l'objectiu de donar suport al disseny, planificació i gestió
d'activitats esportives locals i esdeveniments esportius. Els informes poden ser sobre els temes següents:

- Prevenció del risc de contagi de la COVID-19 en esdeveniments i activitats esportives.
-  Planificació i gestió estratègica de l'oferta esportiva
-  Planificació i gestió de programes esportius adreçats a diferents col·lectius (infants, joves,
persones adultes, gent gran, etc.)
-  Planificació i gestió d'esdeveniments esportius
-  Aprofitament turístic dels esdeveniments.
- Incorporació de la perspectiva de gènere, de mesures solidàries, inclusives o ambientals a
l'oferta d'activitats esportives local.
-  Altres d'interès per a l'ens local.

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

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

Requisits de concessió:
 • Aportació per part de l'ens de la informació necessària per realitzar l'assessorament

Els ens locals aportaran informació addicional per realitzar l'assessorament quan sigui necessària:
organigrama, pla d'activitats, programa de l'esdeveniment, etc.

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:

Els ens locals aportaran informació addicional per a una millor i més adequada comprensió de la
sol·licitud quan sigui necessària.

Altres condicions:
- En el camp "Actuació" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència d'acord amb
les que s'especifiquen en la descripció del recurs.
- En el camp "Observacions", especifiqueu la motivació de la sol·licitud.

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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Esports
Assessoraments d'activitats esportives

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21033

Els assessoraments d'equipaments esportius són informes tècnics per resoldre necessitats dels
equipaments esportius a mig/llarg termini i que proporcionen criteris bàsics i orientacions generals per a
una millor planificació i gestió dels serveis esportius locals. Els àmbits d'actuació són:

A. Informes sobre mesures preventives enfront la COVID-19 en equipaments esportius.
B. Processos d'anàlisi de necessitats de serveis esportius.
C. Processos de planificació d'inversions en equipaments esportius.
D. Processos de millora en la gestió dels equipaments esportius.
E. Orientacions en aspectes jurídics del servei (ordenances fiscals, reglaments i formalització de la gestió).
F. Estudis inicials per a la reforma, reposició i/o millora del manteniment dels equipaments esportius.
G. Pautes per a la millora de l'eficiència energètica.

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

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

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

Requisits de concessió:
 • Aportació per part de l'ens local de la informació, i documentació, necessària i suficient per realitzar
l'assessorament

Per accedir al recurs, l'ens local ha d'aportar la informació, i documentació, requerida en el formulari
associat de dades tècniques.

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 C1-111, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-111-21.pdf
Documentació requerida en el formulari associat de dades tècniques.

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

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
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Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport i Decret 95/2005, de 31 de maig, del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

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 econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21047

Suport econòmic per la dinamització de l'activitat física dirigida a la gent gran a través de l'organització de
passejades en grup, de marxa nòrdica o tradicionals. En aquest context, a la vegada que les persones
usuàries practiquen exercici de manera adaptada a les seves possibilitats, es consolida l'hàbit de caminar
amb la tècnica correcta, s'afavoreixen les relacions interpersonals i de grup i es donen a conèixer diferents
indrets de la província.

Com a activitat complementària a l'atorgament del corresponent ajut, aquells municipis amb necessitat de
formació inicial en marxa nòrdica (prioritàriament municipis en intercanvis) podran escollir a la sol·licitud la
opció de realitzar un taller tècnic (organitzat per la Diputació de Barcelona) que ajudi a les persones que el
realitzin, a assimilar la tècnica suficient per poder fer un bon ús dels bastons de marxa nòrdica i,
conseqüentment, gaudir dels beneficis que aquesta pràctica aporta a la gent gran. Per realitzar el taller
caldrà la participació d'un mínim de 15 a un màxim de 52 persones (caldrà indicar quants d'aquests
participants s'haurien d'iniciar en marxa nòrdica i quants n'han fet amb anterioritat) i la disponibilitat d'un
espai ampli i sense obstacles per realitzar el taller, preferiblement un camp de futbol. L'activitat es
desenvoluparà durant l'últim trimestre de l'any de la concessió. Els municipis interessats ho hauran de fer
constar a la sol·licitud. Es prioritzaran els municipis de continuïtat que l'exercici anterior feien la modalitat
tradicional i com a segon criteri, els municipis amb un grup d'usuaris amb un nivell tècnic menor.

Més informació a: www.diba.cat/esports/suport-economic

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:

Continuïtat en el projecte. 50

Es valorarà positivament haver participat anteriorment en el cicle de passejades per a la
gent gran o bé haver estat objecte d'ajut per primera vegada en la convocatòria de l'any
anterior.

Grau de viabilitat tècnica de la incorporació al projecte (municipis de nova incorporació) o
grau de bona gestió de l'actuació en l'edició anterior (municipis de continuïtat).

50

-  Municipis de nova incorporació: fins a 20 punts en termes d'implicació municipal
en el projecte tant a nivell de personal com a nivell de transversalitat i fins a 30 punts en
termes de participants, tant a nivell de nombre de potencials usuaris com de quantitat de
grups o sistemes de detecció d'usuaris.
- Municipis de continuïtat: fins a 50 punts en termes de reclamacions realitzades
als darrers fulls d'avaluació o, en cas d'ens locals que el 2020 van ser objecte
d'atorgament per primera vegada, en termes de compliment de les obligacions derivades
de la convocatòria 2020.

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

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

Dades tècniques C1-112, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-112-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- L'ens local s'ha de comprometre a disposar d'un referent de gestió del projecte i a aportar dos monitors
que acompanyin els grups durant la passejada.
- Si no heu participat mai en aquest recurs, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres
abans de fer la sol·licitud: o.act.esport@diba.cat
Els municipis que es van identificar com a municipis de nova incorporació en el Catàleg anterior a l'any
de la convocatòria i se'ls va atorgat l'ajut, se'ls considerarà de continuïtat a efectes de valoració (en la
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mesura que no es va dur a terme l'activitat per efecte de la COVID-19) però de nova incorporació a
efectes d'atorgament (en la mesura que aquests ens locals ja han assumit en gran mesura els
compromisos derivats de formar part del cicle de passejades).

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Despeses de càtering.

En cas de rebre ajut per a l'adquisició de bastons de marxa nòrdica, si l'ens local fa servir el formulari
simplificat de justificació de despeses, haurà d'adjuntar la factura acreditativa de la compra.

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

Altres condicions d'execució i justificació:
Les activitats objecte de suport hauran de garantir el compliment de les directrius emeses per les
administracions competents per a la minorització i la prevenció del risc de contagi per la COVID-19. En
fase de justificació, caldrà adjuntar un informe signat pel secretari/a de l'ajuntament que certifiqui que
s'ha implantat el corresponent pla o protocol. En qualsevol moment, podrà ser requerida la presentació
del protocol o pla específic.

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

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

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2022: Pendent
2023: PendentCodi recurs:

21071

Suport econòmic a través de la modalitat de fons de prestació, adreçat a ens locals amb equipaments
esportius per a:
- Dotació de dispositius i equips informàtics associats a la gestió eficient dels serveis dels equipaments
esportius. Exemples: dispositius de control d'aforament i d'afluència d'usuaris/àries, sensors d'accés, etc.
- Adquisició de llicències de programes informàtics, per a la digitalització dels accessos, la gestió, el
seguiment de consums i/o manteniment de les instal·lacions. Exemple: compra i instal·lació de softwares.
- Dotació de material inventariable amb la finalitat de millorar la seguretat i funcionalitat de l'equipament.
Exemples: cistelles de bàsquet, porteries, marcadors, etc.

S'inclouen també actuacions en altres equipaments municipals, o espais del medi urbà i natural, on es
desenvolupin activitats esportives.

L'objectiu del fons és triple:
- Impulsar la digitalització dels equipaments esportius i contribuir a la millora i renovació dels elements de
mobiliari.
- Facilitar la tramitació d'ajuts.
- Assolir la màxima cobertura territorial possible.

El fons es distribueix en funció d'un valor fix i del nombre habitants a tots els ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades que disposen d'equipaments esportius.

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, 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 6. A excepció de: L'obra civil.

Un llistat d'exemples de material inventariable d'equipaments esportius està disponible en l'enllaç:
https://www.diba.cat/web/esports/suport-economic

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
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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 C4-033, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-033-21.xlsx

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2005 de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

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 econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2022: Pendent
2023: PendentCodi recurs:

21073

Suport econòmic a l'oferta d'activitats fisicoesportives impulsades per ajuntaments, consells comarcals i
entitats municipals descentralitzades que tinguin per objectiu facilitar l'accés de la ciutadania a l'esport.

Criteris de distribució: el fons es distribueix atenent a criteris poblacionals i en funció de la
tipologia d'ens local, amb una aportació fixa per tram de població d'acord amb el següent:
- Municipis i Entitats Municipals Descentralitzades amb població fins a 1.000 habitants: mínim 2.000 euros
- Municipis i Entitats Municipals Descentralitzades amb població de 1.001 a 5.000 habitants: mínim 3.000
euros
- Municipis i Entitats Municipals Descentralitzades amb població de 5.001 a 10.000 habitants: mínim 4.300
euros
- Municipis amb població de 10.001 a 50.000 habitants: mínim 5.000 euros
- Municipis amb més de 50.000 habitants: mínim 6.000 euros
- Consells comarcals: mínim 2.000 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, 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 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Seran elegibles les despeses de Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal dels serveis
esportius de titularitat municipal vinculat a un programa o esdeveniment, les de Capítol 2, "despeses
corrents en béns i serveis", associades a les despeses de contractació d'activitats esportives
coorganitzades pels ens locals. L'adquisició d'elements de protecció individual i col·lectiva, elements
higiènics i consumibles, necessaris per la realització de l'activitat esportiva; elements de senyalització i
comunicació de seguretat de les activitats esportives. També les despeses de Capítol 4, "transferències
corrents", destinades a sufragar despeses de foment d'activitats esportives coorganitzades pels ens
locals.
Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas,
hauran de ser entitats sense ànim de lucre. No es consideraran elegibles les subvencions a entitats
esportives per al funcionament ordinari de l'entitat.
Tampoc seran elegibles les subvencions a esportistes individuals o col·lectius, les despeses de proves o
campionats adreçats exclusivament a esportistes federats i tampoc l'adquisició d'equipacions esportives.
S'exclouen també aquells esdeveniments i actes que no incloguin la pràctica d'activitat fisicoesportiva
com, per exemple, nits de l'esport. En el mateix sentit no s'acceptaran despeses d'actes esportius com
ara càterings (àpats que no siguin avituallaments).
S'admetran despeses preparatòries en cas que l'esdeveniment o el programa no s'hagi pogut realitzar
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per causa de la pandèmia COVID-19.
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 C4-034, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-034-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Les activitats objecte de suport hauran de garantir el compliment de les directrius emeses per les
administracions competents per a la minorització i la prevenció del risc de contagi per la COVID-19. En
fase de justificació, caldrà adjuntar un informe signat pel secretari/a de l'ajuntament que certifiqui que
s'ha implantat el corresponent pla o protocol. En el cas d'esdeveniments o programes, en qualsevol
moment, podrà ser requerida la presentació del protocol o pla específic.

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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 Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21090

Implementació, recollida de dades i informe de resultats d'enquestes de satisfacció d'esdeveniments
esportius. El qüestionari de l'enquesta està dissenyat per la Gerència de Serveis d'Esports de la Diputació
de Barcelona i inclou preguntes relatives al perfil del participant, a la satisfacció amb l'organització de
l'esdeveniment esportiu i, de manera opcional, es pot incloure un bloc de preguntes que permet analitzar-
ne la repercussió econòmica. A més, l'ens local pot proposar afegir un màxim de tres preguntes extres.

Per esdeveniments on s'estimi un volum important d'acompanyants i públic assistent, s'aporta la
metodologia per tal que l'organització, si ho desitja, pugui recollir presencialment les dades necessàries per
ampliar la informació d'impacte econòmic.

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:
 • L'ens local ha de ser, com a mínim, coorganitzador de l'esdeveniment

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 C1-113, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-113-21.pdf

Altres condicions:
- Les sol·licituds s'han de presentar, com a mínim, 15 dies abans de la data de l'esdeveniment.
- El qüestionari és en línia i l'ens local s'encarregarà de distribuir-ne l'enllaç entre els participants.
-  La realització de l'enquesta restarà condicionada a la celebració efectiva de l'esdeveniment.

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.
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Compromisos de qualitat:

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21099

Suport econòmic a esdeveniments esportius d'especial interès i que per la seva naturalesa tenen
repercussió en el territori. Esdeveniments, tant de l'àmbit federat com popular, organitzats o coorganitzats a
través de l'ens local.

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

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de coherència tècnica de l'esdeveniment 60

Fins a:

- 15 punts en la dimensió econòmica: es valora l'assistència a l'esdeveniment, la seva
potencialitat en la dinamització econòmica del territori, visibilitat i publicitat i capacitat
econòmica.

- 15 punts en la dimensió esportiva: es valora la participació activa d'esportistes del
territori, el nivell de pràctica esportiva i la projecció de l'esport professional, i el grau de
professionalització de l'organització.

- 15 punts en la dimensió social i territorial: es valora la potencialitat de l'esdeveniment en
la dinamització del territori i la comunitat, el voluntariat, l'orientació a col·lectius específics
(prioritaris els joves, les dones, persones migrades i les persones amb discapacitat), el seu
caràcter solidari i la identificació de l'esdeveniment en la imatge i identificació del municipi.

- 15 punts en la dimensió ambiental: es valora les mesures adoptades en els consums
energètics, transports i viatges, materials i recursos i les mesures preventives adoptades.

Nombre d'habitants del o els ens locals seu de l'esdeveniment 20

A menor població, major puntuació.

Nombre d'edicions de l'esdeveniment 10

A major nombre d'edicions, major puntuació.

Ens locals col·laboradors en l'organització 10

A major nombre d'ens locals col·laboradors, major puntuació.

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 35

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 C1-114, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-114-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local en cas de municipis amb població menor o igual a 50.000 habitants. Dues per ens
locals en cas de municipis de més de 50.000 habitants.

Altres condicions:
- S'exclouen aquells esdeveniments i actes que no incloguin la pràctica d'activitat fisicoesportiva.
- És requisit imprescindible haver sol·licitat el recurs "Enquestes de satisfacció d'esdeveniments
esportius" en la mateixa convocatòria del Catàleg de serveis.
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- Obtenir l'ajut econòmic suposa una sèrie contraprestacions per part de l'esdeveniment subvencionat:
incorporar la imatge de la Diputació de Barcelona a l'esdeveniment; garantir la qualitat i la seguretat de
l'esdeveniment i enviar imatges de l'esdeveniment a la Diputació de Barcelona.
- En el cas de ser un dels esdeveniments amb major puntuació, fet que serà comunicat prèviament,
s'estableixen una sèrie de suports extraordinaris i d'obligacions que podeu consultar al peu del formulari
de sol·licitud.
- En cas que diferents ens locals presentin sol·licitud per al mateix esdeveniment se'ls emplaçarà a
tramitar una col·laboració interadministrativa.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Seran elegibles les despeses de Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal dels serveis
esportius de titularitat municipal vinculat a l'esdeveniment, les de Capítol 2, "despeses corrents en béns i
serveis", associades a les despeses d'organització d'esdeveniments esportius coorganitzats pels ens
locals. L'adquisició d'elements de protecció individual i col·lectiva, elements higiènics i consumibles,
necessaris per la realització de l'esdeveniment esportiu; elements de senyalització i comunicació de
seguretat de l'esdeveniment esportiu. També les despeses de Capítol 4, "transferències corrents",
destinades a sufragar despeses de foment d'esdeveniments esportius coorganitzats pels ens locals.
Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas,
hauran de ser entitats sense ànim de lucre. No es consideraran elegibles les subvencions a entitats
esportives per al funcionament ordinari de l'entitat.
S'exclouen també aquells esdeveniments i actes que no incloguin la pràctica d'activitat fisicoesportiva
com, per exemple, nits de l'esport. En el mateix sentit no s'acceptaran despeses d'actes esportius com
ara càterings (àpats que no siguin avituallaments).
S'admetran despeses preparatòries en cas que l'esdeveniment o el programa no s'hagi pogut realitzar
per causa de la pandèmia COVID-19.

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 C4-035, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-035-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
L'esdeveniment haurà de comptar, en termes d'organització, el protocol o pla específic per garantir la
seguretat davant la COVID-19, que s'haurà homologat davant els organismes competents, si s'escau.
En fase de justificació, caldrà adjuntar un informe signat pel secretari/a de l'ajuntament que certifiqui que
s'ha implantat el corresponent pla o protocol. En qualsevol moment, podrà ser requerida la presentació
del protocol o pla específic.

Compromisos de qualitat:
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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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21112

S'ofereix l'elaboració d'estudis arquitectònics que comportin, necessàriament, l'ampliació i/o creació
d'espais esportius i/o complementaris segons:
- Projecte d'ordenació de zones esportives: estudi arquitectònic que defineix de manera bàsica i
esquemàtica la implantació i les relacions de noves instal·lacions esportives dins d'una àrea, permetent el
seu desenvolupament per fases amb estimacions econòmiques orientatives de cadascuna d'elles.
- Avantprojecte: estudi arquitectònic que defineix els aspectes fonamentals de les característiques generals
de l'obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques, per tal de proporcionar la idea formal i
compositiva de l'equipament de manera elemental i esquemàtica. Inclou un avanç de pressupost de les
inversions.
S'atendran sol·licituds tant de l'àmbit municipal com supramunicipal.

La superfície mínima d'intervenció és de 800 m2. S'inclouen cobriments de pistes poliesportives i
tancaments perimetrals de pistes poliesportives cobertes. No s'inclouen avantprojectes de canvis de
paviments (gespa artificial de camps de futbol, parquets de pavellons, resines o acabats en pistes
poliesportives). No s'inclouen avantprojectes de noves pistes de pàdel. Tampoc s'inclouen projectes de
reforma d'espais existents si no impliquen l'ampliació o creació d'espais esportius o complementaris.

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

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

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat segons el nombre d'habitants 40

Segons el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació prioritzant els
municipis amb menor població:

- Fins a 1.000 habitants fins a [40 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants fins a [30 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants fins a [10 punts].
- Més de 50.000 habitants fins a [5 punts].

Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional 30

A les condicions de sol·licitud, s'estableix que els ens locals han d'aportar documentació
mínima obligatòria, segons la tipologia d'estudi sol·licitat. A més, s'estableix una
documentació addicional, que es puntua:

- Estudis arquitectònics previs de l'equipament/s esportius/s objecte d'estudi, fins a [20
punts].

- Memòria de gestió amb entitats, practicants i esdeveniments, fins a [10 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 30

Si l'ens local ha aportat, com a documentació obligatòria o complementària, estudis previs
redactats per l'Oficina d'Equipaments Esportius en anys anteriors, sobre el mateix
equipament esportiu, se li assignen fins a [20 punts].

Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius en anys
anteriors, sobre el mateix equipament esportiu, en forma d'assessorament tècnic se li
assignen fins a [10 punts].

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

Dades tècniques C1-115, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-115-21.xlsx
Documentació mínima obligatòria:
- Fitxa urbanística amb paràmetres urbanístics.
- Relació d'oferta d'activitats amb volum i característiques dels usuaris (situació inicial i previsió).
- Memòria amb programa arquitectònic i superfícies que inclogui les necessitats de l'ens local, descripció
detallada dels espais (estat inicial) i descripció detallada de les actuacions a dur a terme i resultats
esperats.

Les sol·licituds de PO, a més, han de presentar:
- Aixecament topogràfic de l'àmbit d'estudi (format .dwg). Localització de subministraments i serveis.

Les sol·licituds d'AV, a més, han de presentar:
- Aixecament planimètric de l'àmbit d'estudi (format .dwg).

Les sol·licituds (AV o PO) d'obra nova i/o ampliació d'espais esportius, a més, han de presentar:
- Estudi de viabilitat de l'equipament esportiu i les actuacions objectes d'estudi.

Detall de la documentació mínima obligatòria i addicional: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-
estudis-i-projectes

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 37.000 euros, mínim 3.000 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: 30%
L'aportació de la Diputació serà d'un màxim del 70% del cost de l'estudi fins a un topall màxim de 15.000
euros (IVA inclòs). L'aportació cofinançada per l'Ajuntament serà un mínim del 30% del cost del treball
en municipis de més de 1.000 hab.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost estimat
de l'estudi d'import inferior a 5.000 euros (IVA inclòs).

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

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2005, de 31 de maig, d'aprovació del Pla Director d'Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21119

S'ofereix l'elaboració de:
- Pla d'estalvi energètic: estudi bàsic que analitza i caracteritza els consums energètics d'un equipament
esportiu amb la finalitat d'avaluar el nivell d'eficiència energètica i identificar mesures que contribueixin a
l'optimització de consums amb un retorn de la inversió menor a 10 anys.
- Auditoria energètica: estudi que configura un conjunt d'inspeccions i anàlisis sistemàtiques de l'ús i el
consum d'energia i aigua en un equipament esportiu amb la finalitat d'identificar i informar sobre els fluxos
d'energia i sobre les mesures d'estalvi en l'ús dels recursos. S'inclou una diagnosi energètica de les
instal·lacions tècniques i de l'envolupant (façanes, cobertes, tancaments, etc.)

En ambdós estudis s'inclou la certificació energètica corresponent, en cas de no disposar-ne i de ser
obligatòria segons la normativa vigent.

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

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

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat segons el nombre d'habitants 45

Segons el tram de població de l'ens sol·licitant sol·licitat s'assigna una puntuació prioritzant
en funció dels possibles estalvis potencials:
- Fins a 1.000 habitants fins a [5 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants fins a [30 punts].
- Entre 50.001 i 75.000 habitants fins a [40 punts].
- Més de 75.000 fins a [45 punts].

Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional 35

S'estableix que els ens locals, a més d'aportar documentació mínima obligatòria, puguin
aportar documentació addicional. Es valorarà si la documentació és completa i la seva
qualitat tècnica. Documentació addicional:
- Factures d'electricitat, de combustibles i d'aigua de 4 anys anteriors (pdf o xlsx), fins a
[15 punts].
- Documentació tècnica (maquinària) i/o inventari d'instal·lacions (enllumenat, bombes,
calderes, etc.), fins a [10 punts].
- Corbes de consum horari elèctric al llarg d'una setmana, fins a [10 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 20

Si l'ens local també ha sol·licitat Estudis de manteniment d'equipaments esportius en la
mateixa convocatòria del Catàleg de serveis, a l'Oficina d'Equipaments Esportius, sobre el
mateix equipament esportiu, se li assignen fins a [10 punts].

Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys
anteriors, relacionats amb el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi
de tipologia diferent al que es sol·licita, se li assignen fins a [10 punts].

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

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

Dades tècniques C1-120, descarregueu-lo a:
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http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-120-21.xlsx
Documentació mínima obligatòria:
- Factures periòdiques d'electricitat, combustibles i d'aigua d'un període de 12 mesos
consecutius, com a mínim, del darrer periode disponible (pdf o xlsx).
-  Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva.
- Plànols, plantes i un alçat mínim (pdf o dwg).

Detall de la documentació mínima obligatòria i addicional: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-
estudis-i-projectes

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 25.000 euros, mínim 3.000 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: 15%
L'aportació de la Diputació serà del 85% del cost de l'estudi. L'aportació cofinançada per l'Ajuntament
serà del 15% del cost de l'estudi en municipis de més de 1.000 hab.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost màxim
de l'estudi d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2005, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius de Catalunya; Reial Decret 564/2017 pel que es modifica el Reial Decret 235/2013,
d'aprovació del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

Objectius de desenvolupament sostenible

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

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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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 Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

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

Codi recurs:
21121

Elaboració d'estudis d'itineraris amb diagnosi i propostes de millora valorades econòmicament per
adequar-los a l'ús esportiu i amb l'objectiu que esdevinguin un "camí esportiu": connectat als teixits urbans,
polivalent, amb pendent suau i titularitat pública. Les característiques tècniques dels itineraris estan
disponibles a la pàgina web d'Esports de la Diputació de Barcelona.
S'atendran sol·licituds tant de l'àmbit municipal com supramunicipal.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat 55

- Connectivitat de l'itinerari sol·licitat amb els nuclis de població i/o amb les instal·lacions
esportives, s'assigna automàticament fins a [20 punts].
- Longitud de l'itinerari, s'assigna automàticament 1 punt per cada 5 km d'itinerari sol·licitat
fins a [20 punts].
- Municipis afectats, s'assigna automàticament 5 punts per cada municipi pel qual discorre
l'itinerari sol·licitat fins a [15 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 45

- Itinerari sol·licitat inclòs dins de l'Estudi per a la identificació dels camins esportius de la
demarcació de Barcelona, s'assignen fins a [25 punts].
- Itineraris sol·licitats per un municipi que connecta amb un dels camins inclosos dins
l'Estudi de camins esportius fins a [20 punts].

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

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

Dades tècniques C1-121, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-121-21.xlsx
L'ens sol·licitant ha de declarar al formulari associat que el camí a estudiar és de domini públic, amb
titularitat pública de l'itinerari sol·licitat i/o amb servituds de pas.

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

Altres condicions:
- Cada sol·licitud incorporarà un sol itinerari.
- No s'acceptaran itineraris inclosos dins dels camins de les vies blaves.
- No s'acceptaran itineraris amb presència important de trànsit rodat.

En cas de duplicitat d'un mateix itinerari sol·licitat per un consell comarcal, ajuntament, entitat municipal
descentralitada o altre ens local prevaldrà la sol·licitud efectuada pel consell comarcal.
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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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, als articles 25,
28, 30 i 33 del títol IV; Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla Director
d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya; Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21115

S'ofereix l'elaboració de:
- Pla inicial de manteniment: estudi bàsic de manteniment que inclou una diagnosi de la infraestructura i les
instal·lacions tècniques. Aquest pla determina els costos dels correctius i preventius necessaris per unes
condicions d'ús acceptables.
- Pla de manteniment: estudi que inclou l'inventari exhaustiu dels elements a mantenir i, concreta les
tasques periòdiques de manteniment, la qualificació i/o especialització del personal que les duu a terme i
els recursos necessaris. Cal que l'ens disposi del programa de Gestió del Manteniment Assistit per
Ordinador (GMAO) en ús.

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

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

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat 40

Segons la tipologia d'estudi sol·licitat i el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una
puntuació.

Plans inicials de manteniment:
- Fins a 5.000 habitants, fins a [40 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [30 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [20 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [10 punts].

Plans de manteniment (necessiten de disponibilitat dels serveis tècnics municipals de
municipis amb més població):
- Fins a 5.000 habitants, fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [30 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [40 punts].

Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional 25

S'estableix que els ens locals, a més d'aportar documentació mínima obligatòria, puguin
aportar documentació addicional. Es valorarà si la documentació és completa i la seva
qualitat tècnica.

Documentació addicional:
- Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva. Organigrama de recursos
humans de manteniment, fins a [10 punts].
- Projectes as-buit (plantes, alçats i seccions en dwg) de l'estat actual. Documentació
tècnica (maquinària), fins a [15 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 20

Si l'ens local també ha sol·licitat Estudi d'eficiència energètica en la mateixa convocatòria
del Catàleg de serveis, a l'Oficina d'Equipaments Esportius, sobre el mateix equipament
esportiu, se li assigna fins a [10 punts]
Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys
anteriors, relacionat amb el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi
de tipologia diferent al que es sol·licita se li assignen fins a [10 punts].

Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin menys població 15

- Fins a 1.000 habitants, fins a [15 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants, fins a [12 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [9 punts].
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Criteris de la valoració: Puntuació:
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [6 punts].
- Entre 50.001 i 75.000 habitants, fins a [3 punts].
- Més de 75.000 habitants [0 punts].

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

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

Dades tècniques C1-116, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-116-21.xlsx
Documentació mínima obligatòria:
-  Plànols (plantes, alçats i seccions) de la instal·lació esportiva (en format pdf - dwg).
-  Contractes de manteniment en vigor.
-  Inspeccions de manteniment obligatòries en vigor.
- Si es tracta d'un Pla de manteniment, cal indicar quin és el programa de Gestió del Manteniment
Assistit per Ordinador (GMAO) de què disposa l'ens local.

Detall de la documentació mínima obligatòria i addicional: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-
estudis-i-projectes

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 25.000 euros, mínim 3.000 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: 15%
L'aportació de la Diputació serà del 85% del cost de l'estudi. L'aportació cofinançada per l'Ajuntament
serà del 15% del cost de l'estudi en municipis de més de 1.000 hab.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost màxim
de l'estudi d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

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

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport, Decret 95/2005, de 31 de maig, d'aprovació del Pla Director d'Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21116

Elaboració d'estudis d'anàlisi i propostes de millora en l'organització d'esdeveniments esportius (incloses
primeres edicions), en tot el seu cicle d'organització (planificació, disseny, gestió, execució i tancament)
amb especial atenció als efectes derivats de la COVID-19. S'ofereixen els següents àmbits d'estudis
d'entre els quals es podran triar dos, que poden ser del mateix àmbit i per a diferents esdeveniments:

- Estudis en l'àmbit esportiu: estudi del disseny i desenvolupament dels aspectes i característiques
tècniques i esportives de l'esdeveniment.
- Estudis en l'àmbit logístic: estudi del disseny, quantificació i provisió dels recursos materials,
instal·lacions, i/o espais i el transport, necessaris pel desenvolupament de l'esdeveniment esportiu. Per
exemple, estudis de mobilitat, estudis de planificació de recursos materials, etc.
- Estudi en l'àmbit administratiu: estudi del disseny i desenvolupament de la gestió d'inscripcions i contacte
amb els inscrits, i resta de tasques administratives a desenvolupar al llarg de l'esdeveniment relacionat
amb la gestió de l'esdeveniment. Per exemple, estudis de normativa, estudi de millora de processos, etc.
- Estudi en l'àmbit del màrqueting i comunicació: estudi del disseny i desenvolupament de la promoció i
comunicació de l'esdeveniment esportiu i de la cerca de patrocinadors i col·laboradors. S'exclou el disseny
de logotips i disseny gràfic de l'esdeveniment.
- Estudi de viabilitat i gestió pressupostaria: estudi de viabilitat i definició de l'esdeveniment, incloent la
previsió d'ingressos i despeses, anàlisis dels seus costos fixes i variables, i càlcul dels llindars de
rendibilitat.

A partir de 2022, es preveu incorporar a l'oferta els següents estudis: Estudis d'impacte econòmic, social i
esportiu, Estudis d'impacte ambiental i Estudis d'aprofitament turístic.

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 rellevància de l'esdeveniment 90

En termes de:
- Grau de complexitat organitzativa de l'esdeveniment segons les seves característiques i
l'àmbit sol·licitat, fins a 35 punts.
- Volum de persones implicades en l'esdeveniment (participants, organització i
públic), fins a 35 punts.
- Tipus de gestió de l'esdeveniment, fins a 20 punts.

Nombre d'edicions de l'esdeveniment 10

A major nombre d'edicions, més puntuació.

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

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

Dades tècniques C1-117, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-117-21.pdf
Per a accedir a aquest recurs, l'ens local ha de ser titular o cotitular de l'activitat esportiva.

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues sol·licituds per ens local. Una sol·licitud diferent per cada àmbit d'estudi.

Altres condicions:
-  La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles per a cada
tipologia  d'estudi. En cas que no s'esgoti el crèdit d'alguna tipologia d'estudi, es repartirà entre les altres
en funció de les necessitats.
-  La realització de l'estudi restarà condicionada a la celebració efectiva i presencial de
l'esdeveniment.
-  El recurs implica una dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb
l'organització de l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc.), destinades a lliurament d'informació,
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reunions de seguiment, validació de l'estudi i altres tasques anàlogues.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21117

- Plans d'autoprotecció (PAU), que preveuen emergències en les activitats esportives a
l'aire lliure afectades pel Decret 30/2015, que aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció. Inclouen mesures de resposta davant situacions de risc, catàstrofes i calamitats
públiques. També els riscos associats a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc per a la
salut pública.
- Estudis i protocols bàsics de seguretat i autoprotecció (EBSAU), que estableixen nivells mínims
de seguretat i autoprotecció en els esdeveniments esportius no afectats pel Decret 30/2015. Inclouen
anàlisi de riscos, mesures preventives i protocols d'actuació en cas d'emergència. També els riscos
associats a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc per a la salut pública.
- Protocols per a la minorització i prevenció del risc de contagi de la COVID-19 en esdeveniments
esportius, en compliment de les directrius emeses per les administracions competents.

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 rellevància de l'esdeveniment 90

En termes de:
- Grau de complexitat organitzativa segons les característiques de l'esdeveniment, fins a
30 punts.
- Volum de persones implicades en l'esdeveniment (participants, organització i públic), fins
a 20 punts.
- Tipus de gestió de l'esdeveniment, fins a 20 punts.
- Tipologia d'esdeveniment i espais per on transcorre, fins a 20 punts.

Nombre d'edicions de l'esdeveniment 10

A major nombre d'edicions, més puntuació.

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

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

Dades tècniques C1-118, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-118-21.pdf
-  Per a accedir a aquest recurs, l'ens local ha de ser titular o cotitular de l'activitat esportiva.
- És requisit imprescindible la presentació de plànols de l'esdeveniment esportiu en format
digital.

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

Altres condicions:
-  La realització de l'estudi restarà condicionada a la celebració efectiva i presencial de
l'esdeveniment.
-  El recurs implica una dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb
l'organització de l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc.), destinades a lliurament d'informació,
reunions de seguiment, validació de l'estudi i altres tasques anàlogues.

Condicions d'execució i justificació
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Altres condicions d'execució i justificació:
Les activitats objecte de suport hauran de garantir el compliment de les directrius emeses per les
administracions competents per a la minorització i la prevenció del risc de contagi per la COVID-19.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 30/2015, que aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21118

S'ofereix l'elaboració d'estudis que proposen escenaris d'actuació en funció de l'anàlisi de les necessitats,
els serveis i les inversions previstes, avaluant la seva viabilitat social, esportiva i econòmica. Les
demandes es classificaran segons els tipus d'estudi següents:
- Estudis de viabilitat tipus 1: estudi de viabilitat de futurs espais esportius, en qualsevol model de gestió.
- Estudis de viabilitat tipus 2: estudi de viabilitat d'instal·lacions esportives amb concessions vigents.
S'atendran sol·licituds tant de l'àmbit municipal com supramunicipal.

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

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

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat 40

Segons la tipologia d'estudi sol·licitat i el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una
puntuació.

Estudis de viabilitat de futurs espais esportius, en qualsevol model de gestió:
- Fins a 5.000 habitants, fins a [30 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [40 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [30 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [20 punts].

Estudis de viabilitat d'instal·lacions esportives amb concessions vigents:
- Fins a 5.000 habitants, fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [30 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [40 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [20 punts].

Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional 25

Estudis de viabilitat de futurs espais esportius, en qualsevol model de gestió (tipus 1):
- Plans estratègics i/o plans de mandat en esports, fins a [5 punts]. Estudis previs
arquitectònics o programa d'inversions valorades, fins a [5 punts]. Ordenances de taxes i
preus públics relacionats, fins a [5 punts].
- Memòria de gestió: oferta d'activitats, usuaris i usos, professionals i qualitat, fins a [5
punts].
- Organigrama municipal: esports, seguiment, manteniment, fins a [5 punts].

Estudis de viabilitat d'instal·lacions esportives amb concessions vigents (tipus 2):
- Plans estratègics i/o plans de mandat en esports, fins a [5 punts]. Estudis previs
arquitectònics o programa d'inversions valorades, fins a [5 punts]. Ordenances de taxes i
preus públics relacionats, fins a [5 punts].
- Memòria de gestió: oferta d'activitats, usuaris i usos, professionals i qualitat, pla de
manteniment, fins a [5 punts].
- Organigrama municipal: esports, seguiment, manteniment, comissions, fins a [5 punts].

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 25

A les condicions de sol·licitud, s'estableix que els ens locals han d'aportar documentació
mínima obligatòria, segons la tipologia d'estudi sol·licitat. A més, s'estableix una
documentació addicional, que es puntua:

- Estudis de gestió previs de l'equipament/s esportius/s objecte d'estudi, fins a [20 punts].

- Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys
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Criteris de la valoració: Puntuació:
anteriors, sobre el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi de
tipologia diferent al que es sol·licita se li assignen fins a [5 punts].

Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin menys població 10

- Fins a 1.000 habitants, fins a [10 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants, fins a [8 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [6 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [4 punts].
- Entre 50.001 i 75.000 habitants, fins a [2 punts].
- Més de 75.000 habitants [0 punts].

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

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

Dades tècniques C1-119, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-119-21.xlsx
Totes les sol·licituds hauran d'aportar la documentació mínima obligatòria següent:
- Plànols d'emplaçament i fitxa urbanística.
- Ratis financers municipals de l'any anterior (o del més recent de què es disposi): deute viu, estalvi net i
romanent de tresoreria.
- Anàlisi de necessitats de l'ens local: Proposta inicial d'actuació inversora amb nom dels espais a
modificar/crear i superfícies.

Les sol·licituds d'estudis de viabilitat d'instal·lacions esportives amb concessió vigent (tipus 2), a més,
també hauran d'aportar:
-  Compte de pèrdues i guanys (com a mínim d'un dels darrers 5 anys).
-  Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva, per espais i temporada.
-  Relació de personal / RRHH.
-  Plecs de concessió / plica / contractes / convenis que afecten a la instal·lació esportiva.

Detall de la documentació mínima obligatòria i addicional: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-
estudis-i-projectes

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

Altres condicions:
Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 30.000 euros, mínim 3.000 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: 30%
L'aportació de la Diputació serà d'un màxim del 70% del cost de l'estudi fins a un topall màxim de 15.000
euros (IVA inclòs). L'aportació cofinançada per l'Ajuntament serà un mínim del 30% del cost de l'estudi
en municipis de més de 1.000 hab.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost estimat
de l'estudi d'import inferior a 5.000 euros (IVA inclòs).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
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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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2005, del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de
Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Pàgina 95 de 122

https://www.diba.cat/web/ods/salut-i-benestar
https://www.diba.cat/web/ods/ciutats-i-comunitats-sostenibles


Esports
Impuls a l'activitat esportiva dels petits municipis

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
33130

Suport econòmic dirigit a finançar el desenvolupament de programes i esdeveniments esportius, dels
municipis i entitats municipals descentralitzades de fins a 10.000 habitants, circumscrits en els següents
àmbits:
- Esport i salut
- Esport i valors
- Esport i convivència
- Esport i gènere
- Esport per tothom

L'objectiu del fons és donar suport a la promoció i dinamització de l'activitat esportiva dels municipis i
entitats municipals descentralitzades de fins a 10.000 habitants, ens locals especialment afectats per les
conseqüències derivades de la COVID-19 atesa la seva manca de recursos en l'àmbit de l'esport i de
l'activitat física, i es concreta en:

- Impulsar l'oferta d'activitat física i esportiva.
- Assolir la màxima cobertura territorial entre els petits municipis.
- Facilitar la tramitació dels ajuts.

El fons es distribueix atenent a criteris poblacionals amb el següent import fix per tram:
- Fins a 1.000 habitants: 500 euros
- de 1.001 a 5.000 habitants: 1.000 euros
- de 5.001 a 10.000 habitants: 2.750 euros

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants, 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:

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas,
hauran de ser entitats sense ànim de lucre.
No es consideraran elegibles les subvencions a entitats esportives per al funcionament ordinari de
l'entitat. Tampoc seran elegibles les subvencions a esportistes individuals o col·lectius, les despeses de
proves o campionats adreçats exclusivament a esportistes federats i tampoc l'adquisició d'equipacions
esportives.
S'exclouen també aquells esdeveniments i actes que no incloguin la pràctica d'activitat fisicoesportiva
com, per exemple, nits de l'esport. En el mateix sentit no s'acceptaran despeses d'actes esportius com
ara càterings (àpats que no siguin avituallaments).
S'admetran despeses preparatòries en cas que l'esdeveniment o el programa esportiu no s'hagi pogut
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realitzar per causa de la pandèmia COVID-19.
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

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.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 2021.
 • Altra normativa vinculada: 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.
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21170

Elaboració d'informes sintètics, amb dades bàsiques dels equipaments esportius, per facilitar la presa de
decisions als responsables locals en àmbits concrets de la planificació i la gestió esportiva municipal.
S'elaboren a partir de les dades aportades en la sol·licitud, despleguen les principals variables de gestió
d'un equipament a través d'hipòtesis de treball i diferents escenaris de gestió.

Els àmbits dels informes són:
- Costos d'inversions inicials i al llarg de la vida útil de l'equipament.
- Assignació de costos de consum (electricitat i combustible) per espais esportius.
- Costos de recursos humans de l'equipament en prestació de serveis i/o concessió.
- Resultats econòmico-financers sobre models de gestió: concessió / prestació de serveis.

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

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

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

Requisits de concessió:
 • Aportació per part de l'ens local de la informació, i documentació, necessària i suficient per realitzar
l'informe

Per accedir al recurs, l'ens local ha d'aportar la informació, i documentació, requerida en el formulari
associat de dades tècniques.

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 C1-122, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-122-21.pdf
Documentació requerida en el formulari associat de dades tècniques.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Compromisos de qualitat:

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

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

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2005, de 31 de maig, d'aprovació del Pla Director d'Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

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 material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21176

Recurs de prestació directa consistent en la realització de jornades d'equitació, senderisme o vela
adaptada per a grups de persones amb necessitats especials. Les jornades d'esport adaptat, promogudes
per la Diputació de Barcelona, ofereixen la possibilitat d'apropar a grups de persones amb discapacitat una
sèrie d'activitats fisicoesportives desenvolupades al medi natural que tenen un marcat caràcter lúdic i
recreatiu.

La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles per a cadascuna de les
activitats.

Més informació a www.diba.cat/esports/suport-material

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:

Nombre d'habitants de l'ens 50

A menor població, major puntuació.

Continuïtat en el projecte 50

En termes de si s'ha estat objecte o no de suport (i s'ha executat) la tipologia d'activitat
escollida en la penúltima convocatòria del Catàleg de serveis.

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 C1-123, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-123-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Tres sol·licituds per ens local, com a màxim:
- Una única sol·licitud per equitació
- Una única sol·licitud per senderisme
- Una única sol·licitud per vela

Altres condicions:
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari associat per a cada activitat.
-  No es podrà sol·licitar el recurs en el present Catàleg si en les tres i dues convocatòries
anteriors del Catàleg de serveis, de forma reincident, no s'ha assistit a alguna de les activitats
atorgades.
- Si en la penúltima convocatòria del Catàleg de serveis  no s'ha assistit a alguna de les
activitats atorgades, no es podrà sol·licitar la mateixa tipologia de Jornada.
- A les jornades  de vela en les que s'ofereixen dues seus diferents, la preferència de seu de participació
escollida pels diferents ens locals sol·licitants serà tinguda en compte sempre que les condicions de la
contractació així ho permetin. En cas contrari, l'adjudicació definitiva restarà condicionada als criteris
preferencials següents: a) la proximitat a la seu de la jornada sol·licitada i b) no haver participat en la
penúltima convocatòria del Catàleg de serveis a la mateixa seu de la jornada sol·licitada.

Condicions d'execució i justificació
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Altres condicions d'execució i justificació:
- Els ens locals objecte de suport hauran de garantir el compliment, per part dels participants, de les
directrius emeses per les administracions competents per a la minorització i la prevenció del risc de
contagi per la COVID-19. En qualsevol moment, podrà ser requerida la presentació del protocol o pla
específic.
- Tota actuació finançada per la Diputació de Barcelona mitjançant el Pla de concertació "Xarxa de
Governs Locals 2020-2023", quan hi hagi difusió pública, ha de comptar amb la corresponent
identificació. Aquesta identificació consisteix en l'ús de la marca corporativa de la Diputació de
Barcelona als elements d'informació, difusió i comunicació que es produeixin, d'acord amb els models i
criteris disponibles en el lloc https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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 material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21178

La finalitat d'aquest recurs és contribuir a la millora de la seguretat del funcionament de les instal·lacions
tècniques de les piscines d'estiu amb el suport complementari d'empreses especialitzades en aquest àmbit.
En concret, es realitzarà el suport al manteniment durant la posada en marxa, l'obertura al públic i la
hibernació de les piscines de municipis petits i amb proximitat geogràfica que permeti l'execució eficient del
recurs.

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

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat de la informació de la memòria tècnica i mitjans disponibles 50

La qualitat i fiabilitat de les dades aportades a la memòria tècnica de cada piscina d'estiu,
fins a [25 punts].
Gestió del manteniment operatiu de les piscines, si es realitza a través de la brigada
municipal, fins a [10 punts].
Gestió de la supervisió del manteniment, si el territori disposa de personal tècnic qualificat
per realitzar una supervisió i control del manteniment de les piscines, amb un mínim de 5
hores per setmana per personal tècnic competent.
https://www.diba.cat/documents/205293/219229748/Manteniment+piscines+estiu_descripc
io_criteris_GSESP.pdf

Grau de continuïtat en el programa de suport al manteniment de piscines d'estiu 30

En cas que l'agrupació d'ens locals hagi dut a terme, en anys anteriors, un programa de
millora del manteniment de les piscines d'estiu, per afavorir la seva millora contínua,
s'assigna automàticament [30 punts].
https://www.diba.cat/documents/205293/219229748/Manteniment+piscines+estiu_descripc
io_criteris_GSESP.pdf

Nombre d'habitants per municipi, amb preferència pel que tinguin menys població 10

Es realitzarà la mitjana aritmètica de la suma de les puntuacions de cada municipi segons
el seu nombre d'habitants:
- Fins 1.000 habitants: fins a [10 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants: fins a [7 punts].
- Entre 5.001 i 10.000 habitants: fins a [3 punts].

https://www.diba.cat/documents/205293/219229748/Manteniment+piscines+estiu_descripc
io_criteris_GSESP.pdf

Proximitat geogràfica dels municipis de l'agrupació d'ens locals 10

Segons la justificació de la proximitat geogràfica de les piscines d'estiu dels municipis de
l'agrupació d'ens locals es puntuarà fins a [10 punts].
https://www.diba.cat/documents/205293/219229748/Manteniment+piscines+estiu_descripc
io_criteris_GSESP.pdf

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

Acord, escrit i/o conveni de col·laboració signat per tots els ens locals participants amb proximitat
geogràfica i determinació de l'ens local que serà el líder del suport sol·licitat.

Memòria tècnica descriptiva de cada piscina d'estiu.

Els models d'escrit de col·laboració i els continguts de la memòria tècnica estaran disponibles en el
següent enllaç: http://www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per agrupació d'ens locals.

Altres condicions:
L'agrupació d'ens locals que disposin de piscina d'estiu municipal s'estableix en un mínim de 5 i un
màxim de 10 ens locals. Cap dels ens locals de l'agrupació podrà superar els 10.000 habitants.

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries
aplicables a les piscines d'ús públic; Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús
públic.

Objectius de desenvolupament sostenible

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

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21234

Suport econòmic a l'impuls de programes d'activitat esportiva continuada, posant especial atenció als
col·lectius en situació de vulnerabilitat. Els programes han de promoure l'activitat física de forma regular i
continuada, amb una freqüència mínima d'una vegada a la setmana, una previsió inicial d'un mínim de 6
mesos de durada i han d'estar inclosos en algun dels següents àmbits:

-  Esport i tecnologies: transformació digital per l'adaptabilitat de l'oferta d'activitats esportives
continuades a les necessitats derivades de la COVID-19 en matèria digital, per exemple, un programa de
dinamització esportiva digital per a la gent gran.
-  Esport i comunitat: activitat esportiva continuada dirigida a col·lectius en situació de risc
d'exclusió amb l'objectiu de millorar la cohesió social a través de l'esport. El recurs es centra, en especial,
en la vulnerabilitat com a col·lectiu davant la COVID-19.
- Esport i salut: promoció del benestar emocional i prevenció de trastorns com la depressió o
l'ansietat, entre d'altres, a través de l'exercici físic en el marc de programes d'activitats continuades. El
recurs es centra, en especial, en la vulnerabilitat com a col·lectiu davant la COVID-19.
-  Esport, gènere i LGTBI+: impuls a programes d'activitats esportives que tinguin per objectiu
trencar estereotips de gènere.
- Esport educatiu: Programes d'acompanyament als infants i adolescents per abordar
l'abandonament prematur de la pràctica esportiva, en especial, a causa de la situació actual provocada per
la COVID-19.

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:

Coherència tècnica del programa 80

En termes d'adequació del programa i activitats a l'àmbit (fins a 50 punts), de coherència
del nombre de persones usuàries amb l'àmbit (fins a 15 punts) i de coherència de la
periodicitat/freqüència del programa i activitats amb l'àmbit (fins a 15 punts).

Incorporació d'altres agents al programa 10

Tant a nivell intern de l'ens local, com extern.

Nombre d'habitants de l'ens local sol·licitant 10

A menor població, més puntuació

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 35

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 C1-125, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-125-21.pdf

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

Altres condicions:
- Cal la participació de l'ens com a promotor del programa d'activitat esportiva.
- La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles per a cadascun dels
àmbits. En cas que no s'esgoti el crèdit d'algun dels àmbits, es repartirà entre els altres en funció de les
necessitats.
- En cas que diferents ens locals presentin sol·licitud per al mateix programa, se'ls emplaçarà a tramitar
una col·laboració interadministrativa.
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Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Seran elegibles les despeses de Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal dels serveis
esportius de titularitat municipal vinculat a un programa esportiu, les de Capítol 2, "despeses corrents en
béns i serveis", associades a les despeses de contractació d'activitats esportives coorganitzades pels
ens locals. L'adquisició d'elements de protecció individual i col·lectiva, elements higiènics i consumibles,
necessaris per la realització de l'activitat esportiva; elements de senyalització i comunicació de seguretat
de les activitats esportives. També les despeses de Capítol 4, "transferències corrents", destinades a
sufragar despeses de foment d'activitats esportives coorganitzades pels ens locals.
Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas,
hauran de ser entitats sense ànim de lucre. No es consideraran elegibles les subvencions a entitats
esportives per al funcionament ordinari de l'entitat.
Tampoc seran elegibles les subvencions a esportistes individuals o col·lectius, les despeses de proves o
campionats adreçats exclusivament a esportistes federats i tampoc l'adquisició d'equipacions esportives.
No s'acceptaran despeses d'actes esportius com ara càterings (àpats que no siguin avituallaments).
S'admetran despeses preparatòries en cas que l'esdeveniment o el programa no s'hagi pogut realitzar
per causa de la pandèmia COVID-19.

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

Import màxim d'ajut:
15000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. 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 C4-036, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-036-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
- Les activitats objecte de suport hauran de garantir el compliment de les directrius emeses per
les administracions competents per a la minorització i la prevenció del risc de contagi per la COVID-19.
En fase de justificació, caldrà adjuntar un informe signat pel secretari/a de l'ajuntament que certifiqui que
s'ha implantat el corresponent pla o protocol. En qualsevol moment, podrà ser requerida la presentació
del protocol o pla específic.

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
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la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Projectes de dinamització esportiva d'agrupacions de petits
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Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21238

Aquest recurs té com a objectiu principal impulsar la millora integral del sistema esportiu local mitjançant el
suport econòmic per la contractació d'un/a tècnic/tècnica d'esports mancomunat en agrupacions de petits
municipis amb proximitat geogràfica, per al desenvolupament de les tasques que li són pròpies: implantació
de projectes de dinamització d'activitat física, impuls d'accions orientades a facilitar l'accés a la pràctica
esportiva de la seva ciutadania, contribució i facilitació de la gestió esportiva, desenvolupament de
propostes de millora de l'organització esportiva del territori objecte d'intervenció, etc.

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Experiència prèvia en col·laboracions equivalents 55

- En cas que els ens locals sol·licitants hagin subscrit un conveni de col·laboració
amb la Diputació de Barcelona per la dinamització esportiva als petits municipis en els
darrers 4 anys. (55 punts)
- En cas que l'agrupació d'ens locals sol·licitant hagi dut a terme, en anys
anteriors, un projecte de dinamització esportiva centrat en la figura del tècnic/a d'esports
que treballi per la millora integral del sistema esportiu local d'un conjunt de com a mínim
cinc municipis. (5 punts per cada any implementat del projecte; fins a 50 punts).

Nombre d'habitants per municipi, amb preferència pels que tinguin menor població 35

Caldrà un mínim de 5 ens locals i un màxim de 15 ens locals i cap d'ells podrà superar els
10.000 habitants. En el cas d'agrupacions amb un ens supralocal serà necessari un mínim
de 5 ens locals més que compleixin les restriccions d'habitants. Es realitzarà la mitjana
aritmètica de la suma de les puntuacions de cada municipi segons el seu nombre
d'habitants:
- Fins 1.000 habitants: 35 punts
- Entre 1.001 i 5.000 habitants: 25 punts
- Entre 5.001 i 10.000 habitants: 10 punts

Proximitat geogràfica dels municipis de l'agrupació d'ens locals 10

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

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

Dades tècniques C1-126, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-126-21.pdf
Full de compromís, acord i/o conveni de col·laboració signat per tots els ens locals participants i amb
determinació de l'ens local que serà el líder del suport sol·licitat. Al web d'esports trobareu un model
amb els continguts mínims que haurà de recollir aquesta documentació: www.diba.cat/esports/suport-
economic

Nombre màxim de sol·licituds:
Una única sol·licitud per grup de municipis (presentada per l'ens local líder). Cada ens local només pot
presentar-se en una única agrupació.

Altres condicions:
- Aquest recurs no va destinat a prestar suport econòmic per a la contractació de dinamitzadors
d'activitat esportiva.
- Aspectes relacionats amb la tipologia contractual: la persona contractada haurà de ser llicenciada en
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Preferiblement, s'optarà per llocs de tècnics/ques superiors en
modalitat laboral interí o laboral i jornada completa. No s'admetrà la justificació de personal autònom.
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Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.

Seran despeses elegibles les relacionades directament amb les retribucions del/la tècnic/a esportiu/va
contractat (nòmina, seguretat social..), així com les indemnitzacions per desplaçaments per raons de
servei. L'elegibilitat de les esmentades despeses dependrà de que s'utilitzin per justificar la dedicació
efectiva del /la tècnic/a al desenvolupament del projecte. No s'admetrà la justificació de personal
autònom.

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:
18000

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

Altres condicions d'execució i justificació:
-Es realitzarà un seguiment trimestral de l'evolució del projecte (lliurament de memòries i reunions) per
part de personal de la Diputació de Barcelona.
-Aspectes relacionats amb la tipologia contractual: la persona contractada haurà de ser llicenciada en
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Preferiblement, s'optarà per llocs de tècnics/iques superiors en
modalitat laboral interí o laboral i jornada completa. No s'admetrà la justificació de personal autònom.
-El cost del fet subvencionable ha de superar la totalitat de l'import atorgat per Diputació de Barcelona.

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

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

Pàgina 109 de 122

https://www.diba.cat/web/ods/salut-i-benestar


Esports
Projectes de dinamització esportiva d'agrupacions de petits
municipis

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

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 material
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21226

Es pretén afavorir la dinamització de les activitats esportives locals mitjançant el préstec de material
esportiu i recreatiu que la Diputació de Barcelona posa al servei dels ens locals.

Per als municipis de fins a 2.500 habitants es facilitarà, una vegada a l'any, un servei gratuït de transport
del material. El transport, muntatge i desmuntatge del circuit modular de Pump Track el realitzarà sempre
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

Requisits de concessió:
 • Estar adherit al Protocol sobre el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d'Esports publicat al
BOPB, de 30/03/2015.

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 C1-124, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-124-21.pdf
En el cas de sol·licitar el Pump Track caldrà enviar signat, per l'Alcalde/essa o el Secretari/a, el
document específic de condicions de prestació. Aquest document el trobereu a:
www.diba.cat/esports/suport-material

Altres condicions:
- Només es presta material per a dinamitzar activitats esportives.
- Abans de formalitzar la sol·licitud, cal contactar amb la Gerència de Serveis d'Esports al telèfon 934
727 539 (de 8 a 14 hores) per saber si el material està disponible i poder fer la reserva. No s'admeten
reserves amb més de 3 mesos d'antelació respecte la data de celebració de l'activitat esportiva.
- Per sol·licitar el Pump Track caldrà fer una sol·licitud individual.
- Més informació a: http://www.diba.cat/web/esports/prestec-de-material-i-cessio-de-trofeus-i-medalles

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Podeu consultar el Catàleg de material de préstec a l'enllaç: https://www.diba.cat/web/esports/prestec-
de-material

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:

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 la qualitat del
servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Pàgina 112 de 122

https://www.diba.cat/web/ods/salut-i-benestar
https://www.diba.cat/web/ods/ciutats-i-comunitats-sostenibles


Esports
Reactivació de serveis als equipaments esportius (Pla de xoc)

Esports

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

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 Equipaments
Esportius
Tel.:934 022 745
o.eq.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
21257

Suport econòmic a través de la modalitat de fons de prestació, adreçat a ens locals amb qualsevol
equipament esportiu de la seva titularitat, per al finançament de despeses corrents en el context de la
COVID-19 segons:
- Personal dels serveis esportius.
- Neteja i/o desinfecció dels espais.
- Elements de protecció individual i col·lectiva, elements higiènics i consumibles, materials i estris per al
manteniment i la neteja.
- Elements de senyalització i comunicació de seguretat.
- Subministres i consums dels equipaments i serveis municipals.
- Transferències a entitats de qualsevol naturalesa amb aportacions municipals per a la gestió
d'equipaments esportius.
- Aportacions municipals per a contractes de serveis i/o concessions: reequilibri econòmic de concessions,
indemnitzacions de contractes de serveis i qualsevol aportació municipal total o parcial relacionada amb el
funcionament ordinari d'una instal·lació esportiva.

L'objectiu del fons és triple:
- Reduir l'impacte de la COVID-19, salvaguardar el sistema esportiu i contribuir a la reactivació econòmica.
- Facilitar la tramitació d'ajuts.
- Assolir la màxima cobertura territorial possible.

El fons es distribueix en funció d'un valor fix i del nombre habitants a tots els ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades que disposen d'equipaments esportius.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

Un sol beneficiari per municipi.
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.

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
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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 C4-037, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-037-21.xlsx

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport; Decret 95/2005 de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

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 material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21293

Recurs de prestació directa que consisteix en l'acompanyament i la realització d'accions, a seus
municipals,  per l'enfortiment del teixit associatiu. En col·laboració amb els ajuntaments, es presta suport a
les entitats esportives del municipi determinades per l'ajuntament:

·  2021, 2022 i 2023. La gestió de les entitats esportives a través dels ens locals
El recurs té com a objectiu principal impulsar la millora integral del sistema esportiu local a través del
suport a les entitats esportives de referència del municipi, dins del marc normatiu vigent. Les accions
d'assessorament i suport a les entitats que inclou són:
-  Taller d'autodiagnosi on s'administra un qüestionari que identifica el compliment dels següents
àmbits: recursos humans, econòmic-fiscal i gestió legal i documental. Aquest taller inclou la preparació d'un
informe individualitzat per a cadascuna de les entitats participants.
-  Tallers per les entitats de 12 hores de durada.
-  Elaboració d'informes d'auditoria individualitzats a les dues entitats esportives amb més impacte
del municipi.

·  2022 - 2023. El rol dels entrenadors i entrenadores com a referents educatius: amb l'objectiu de
reforçar el rol educatiu dels entrenadors i entrenadores i la consciència de que són referents pels i les
adolescents i joves esportistes, es proposa formar-los per saber detectar conductes de risc en els i les
adolescents i dotar-los de tècniques per assessorar els i les joves en el camí per superar-les.

La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles per a cadascuna de les
activitats
.
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 5.001 i 75.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'entitats esportives del municipi actives en les darreres tres temporades 30

A major nombre d'entitats, major puntuació.

Accions de suport, realitzades pels ens locals, dirigides a entitats esportives 20

En el cas de la gestió d'entitats es consideraran les accions de suport desenvolupades per
l'ajuntament en vers les entitats esportives en les darreres tres temporades en els àmbits
del suport econòmic, material, cessió d'espais i assessorament puntual, les accions
formatives de caràcter puntual, les accions formatives de caràcter continuat i les accions
d'acompanyament, entre d'altres. En el cas del rol d'entrenadors/es, es considerarà el
nombre d'accions formatives puntuals realitzades amb les entitats esportives en les
darreres 3 temporades esportives.

Viabilitat de l'acompanyament i la realització d'accions: 50

En el cas de la gestió d'entitats es consideraran les entitats esportives del municipi que
l'ajuntament considera que participarien activament del projecte en termes de nombre
d'entitats i d'adequació de les tres entitats més rellevants del municipi al recurs. En el cas
del rol d'entrenador/es es considerarà el fet que l'Ajuntament disposi d'un programa
esportiu d'atenció a la infància i a l'adolescència, projectes esportius per infants i
adolescents treballats transversalment entre diferents àrees municipals (s'exclouen
beques) i si l'Ajuntament està adherit a l'Aliança Educació 360 impulsada per la Diputació
de Barcelona.

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 C1-127, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-127-21.pdf
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En el cas de la gestió de les entitats esportives, carta de compromís municipal. Al web d'esports
trobareu un model amb els continguts mínims que haurà de recollir aquesta documentació:
www.diba.cat/esports/suport-material

Nombre màxim de sol·licituds:
Una sol·licitud per ens local. Els municipis poden presentar-se agrupadament sempre i quan compleixin
el requisit mínim de 10 entitats, en el cas del suport de gestió a les entitats.

Altres condicions:
Gestió de les entitats esportives: requeriments mínims de participació:
- Municipis de menys de 10.000 habitants: com a mínim 5 entitats
- Municipis de més de 10.000 habitants: com a mínim  10 entitats
El rol dels entrenadors i entrenadores com a referents educatius: les entitats han de tenir participació i/o
equips masculins i femenins.
Els tallers i activitats es realitzaran en locals municipals facilitats a tal efecte.

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

- L'ens local haurà de garantir el compliment de les directrius emeses per les administracions
competents per a la minorització i la prevenció del risc de contagi per la COVID-19. En qualsevol
moment, podrà ser requerida la presentació del protocol o pla específic.

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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

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

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21297

Lliurament de trofeus i/o medalles, amb la imatge de la Diputació de Barcelona, per a esdeveniments i
activitats esportives locals. S'ofereixen trofeus d'una única mida i un model de medalla.

S'atorgarà un nombre màxim anual de trofeus i medalles en funció de la població de l'ens local:
- Fins a 5.000 habitants: 35 trofeus i 200 medalles
- De 5.001 habitants a 10.000 habitants: 65 trofeus i 450 medalles
- De 10.001 habitants a 50.000 habitants: 70 trofeus i 480 medalles
- Més de 50.000 habitants: 80 trofeus i 500 medalles.

Hi ha la possibilitat d'intercanviar unitats entre els dos productes (trofeus i medalles) segons disponibilitat.

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

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

Requisits de concessió:
 • Sol·licitud correctament presentada

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 C1-128, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-128-21.xlsx

Altres condicions:
- Cal fer una sol·licitud específica per cada esdeveniment esportiu.
- S'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 2 mesos a la data de realització de l'activitat esportiva.
- Aquells ens que sol·licitin el recurs amb 3 mesos d'antelació o més, poden sol·licitar l'enviament de
trofeus i medalles al seu municipi, assenyalant l'opció al formulari associat.
- El text a gravar en els trofeus i medalles ha d'incloure, com a mínim, el nom de l'activitat, l'any i el
municipi. Aquest text ha de tenir, com a màxim, 115 caràcters en els trofeus i 90 en les medalles. Totes
les medalles d'un esdeveniment esportiu s'hauran de gravar amb el mateix text.
Més informació a: https://www.diba.cat/web/esports/esdev1linies2tro

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Els trofeus no lliurats es poden retornar a la Gerència de Serveis d'Esports. Els trofeus retornats no
incrementaran el saldo restant anual.

Compromisos de qualitat:
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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:
 • 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: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Convocatòria
Millora de la qualitat dels
agents esportius locals 2021

Canal
Correu electrònic

Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada
i treball en xarxa

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel.:934 020 660
o.act.esport@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/01/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21307

L'objectiu d'aquest recurs és construir una xarxa relacional entre municipis i la pròpia Gerència de Serveis
d'Esports, en diferents àmbits d'especialització del món esportiu local:

- Xarxa d'organitzadors d'esdeveniments esportius: dirigida al personal tècnic municipal encarregat de
gestionar, organitzar i/o col·laborar amb les entitats esportives en l'organització dels esdeveniments
esportius del seu municipi. Els objectius de la Xarxa són els següents: dotar d'eines i coneixements el
personal tècnic municipal per millorar la gestió diària dels esdeveniments esportius de la província i
impulsar-ne la qualitat.

- Projecte TIR (Trobar-Intercanviar-Reflexionar): dirigida al personal tècnic o electe amb responsabilitats en
l'àmbit d'esports, dels municipis de menys de 10.000 habitants. L'objectiu de la Xarxa és oferir assistència i
cooperació tècnica, sota un marc de col·laboració, implicació i proximitat.

- Comunitat Esportiva Local: entorn virtual dirigit als i les professionals del món esportiu local per treballar
de forma col·laborativa, compartir i gestionar coneixement a través de diverses eines de participació (blogs,
fòrums, wikis, xats...).

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:
 • Les admissions de nous membres a les respectives xarxes es farà en funció dels requisits,
disponibilitat de recursos i temporització de treball de cada xarxa.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

- Les admissions de nous membres a les respectives xarxes es farà en funció dels requisits,
disponibilitat de recursos i temporització de treball de cada xarxa.
- En el camp "Actuació" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la xarxa de la qual voleu formar part.
- En el camp "Observacions", indiqueu les dades del personal participant (nom i cognom, càrrec i correu
electrònic).

Normativa aplicable:
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
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Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport.

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

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