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Benestar i ciutadania
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

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:
Servei Suport als Serveis
Socials Bàsics
Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud

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

Codi recurs:
21037

Servei d'acompanyament a les llars amb dificultats per fer front al pagament dels subministraments bàsics
d'energia, amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència energètica i reduir-ne els consums i les despeses. Les
llars han d'estar derivades pels serveis socials corresponents. Aquest recurs s'ofereix conjuntament per
part del Servei d'Acció Social, l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat i l'Oficina d'Habitatge.

Actuacions principals:
- Auditories energètiques i diagnòstic social a la llar
- Instal·lació d'elements de baix cost d'eficiència energètica
- Suport als tràmits per sol·licitar canvis tarifaris
- Formació de les persones usuàries en hàbits de consum eficients.

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica
específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 50

- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb una dedicació al projecte de 30 hores mensuals o
més: [50 punts].
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb dedicació al projecte entre 20 i 29 hores
mensuals: [35 punts].
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb dedicació al projecte entre 5 i 19 hores mensuals:
[15 punts].
- Si no disposa de tècnic/a municipal dedicat total o parcialment al projecte: [0 punts].

Grau de transversalitat 50

El projecte es desenvoluparà amb la participació de les Àrees de Serveis Socials,
Habitatge, Medi Ambient i Consum de l'ens local.
- Si es compleix amb 3 o 4 de les àrees: [50 punts].
- Si es compleix amb 2 de les àrees: [30 punts].
- Si solament ho desenvolupa 1 àrea: [10 punts].

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

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 C1-019, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-019-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de concertació que podeu trobar a
https://www.diba.cat/web/benestar/auditories.

Condicions d'execució i justificació
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Benestar i ciutadania
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions d'execució i justificació:
- Assolir la valoració tècnica necessària per poder desenvolupar el recurs.
- En el cas dels ens supralocals, a la fitxa tècnica han de comunicar a quins municipis del seu àmbit es
farà la intervenció.

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
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11
d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Fi de la pobresa

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Benestar i ciutadania
Finançament de projectes d'innovació social en les cures

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

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:
ServeiAtenc. Dependència i
Vulnerab.Social
Tel.:934 022 739
s.programessocials@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 17/05/2021 a 30/06/2021

Codi recurs:
32665

Suport econòmic a actuacions innovadores dels ens locals en l'àmbit de les cures, enteses com activitats
relacionades amb les necessitats més bàsiques i rellevants per a l'existència i reproducció de les persones
en la societat, que tenen una dimensió material i emocional.
Aquestes actuacions han de consistir en el desenvolupament i implementació de noves idees (productes,
serveis o models) per satisfer les necessitats socials i crear noves relacions o col·laboracions socials.
Els projectes poden estar en fase d'execució o de disseny però a 31 de desembre de 2021 han d'estar en
execució.
Es dona suport a programes i actuacions que vagin encaminades a:
- Promoure l'autonomia personal i la qualitat de vida al domicili i a la comunitat de les persones grans amb
dependència o fragilitat, o de persones amb discapacitat.
- Fomentar l'acompanyament, suport i autocura de persones cuidadores no professionals o professionals.
- Fomentar la corresponsabilitat en l'àmbit de les cures.
- Afavorir la criança responsiva i les habilitats parentals.
- Impulsar o potenciar xarxes comunitàries en l'àmbit de les cures.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Impacte social del projecte 30

Actuació que inclou la perspectiva de gènere: [10 punts].
Actuació que inclou la perspectiva interseccional, la qual té en compte diferents eixos de
desigualtat i com interactuen entre si: [5 punts].
Més de 15 persones beneficiàries: [5 punts].
Actuació que promou la professionalització de les cures, la creació d'ocupació i la qualitat
de l'ocupació en el sector: [5 punts].
Actuació que dona resposta a necessitats socials que s'han vist afectades per la Covid 19 i
que està en funcionament: [5 punts].

Innovació en el producte, servei o model 30

Actuació que incorpora innovació en termes de noves eines, metodologies o solucions
tècniques per a l'atenció centrada en la persona i impacte en la qualitat de vida: [10 punts].
Actuació que incorpora noves solucions tecnològiques en la resposta a necessitats de
cures: [10 punts].
Projecte pilot que no s'hagi dut a terme anteriorment en el municipi: [10 punts].

Innovació en relacions o col·laboracions socials 30

Actuació que incorpora innovació en termes de noves solucions organitzatives o
relacionals a les necessitats de cures: [10 punts].
Actuació que promou el compromís de la comunitat, la participació de la societat civil, i el
treball en xarxa amb entitats privades, socials o veïnals, universitats o centres de recerca:
[5 punts].
Actuació que promou la participació i l'empoderament de persones receptores de cures, i
del seu entorn, i la coproducció de serveis: [5 punts].
Actuació que incorpora la transversalitat interna en el propi ens i/o la col·laboració entre
serveis públics: [5 punts].
Actuació que promou projectes d'iniciativa social i/o d'economia social i solidària i/o
compta pel seu desenvolupament amb entitats/empreses del sector de les cures que
gaudeixen de plans d'igualtat i protocols d'abordatge i prevenció de l'assetjament sexual,
per raó de sexe, d'orientació sexual i/o d'identitat de gènere: [5 punts].

Qualitat tècnica del projecte 10

Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució: [5
punts].
Projecte que incorpora mecanismes de seguiment i avaluació: [5 punts].

Requisits de concessió:
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Benestar i ciutadania
Finançament de projectes d'innovació social en les cures

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

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

Dades tècniques C1-210, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-210-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

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 voluntària fins 15/11/2021 i 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,
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:
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 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials. Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autnomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
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Benestar i ciutadania
Finançament de projectes d'innovació social en les cures

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Benestar i ciutadania
Plans locals d'acció comunitària inclusiva

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

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:
Servei Suport als Serveis
Socials Bàsics
Tel.:934 022 471
s.accios@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21219

Suport a l'elaboració i la millora dels plans d'inclusió social, incorporant el vessant de l'acció comunitària.
L'objectiu principal és dotar de sentit estratègic el conjunt d'accions dirigides a promoure la inclusió, la lluita
contra la pobresa i l'enfortiment comunitari així com establir vincles entre veïns i veïnes en entorns cada
cop més diversos. I, per tant, treballar des d'un model integrador de plans de desenvolupament comunitari i
de plans d'inclusió social. Així mateix, s'ofereix suport al desenvolupament del treball en xarxa entre el
conjunt d'actors que intervenen en el territori i es promou la convivència i la participació veïnal i
comunitària.

Aquests plans es fan integrant com a objectiu i valor a assolir la convivència com una dimensió essencial
de la incluisó i participació comunitària. Per això es un recurs gestionat conjuntament amb el Servei de
Convivència i Diversitat.

Les actuacions principals que s'inclouen són:
- Suport a l'elaboració de la diagnosi d'inclusió i d'exclusió social
- Suport al disseny de les línies d'actuació i a la implementació de plans d'acció comunitària inclusiva.

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica
específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment.

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:

Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 40

-L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació mínima de 40 h mensuals al
projecte: [40 punts]
-L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 20 i 39 h mensuals al
projecte: [20 punts]
-L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 10 i 19 h mensuals al
projecte: [10 punts]
-Menys de 10 hores mensuals al projecte: [0 punts]

Treball en xarxa 35

-Es treballa amb altres agents socials i/o econòmics / altres administracions (treball en
xarxa), amb altres àrees / àmbits de l'ens local (treball transversal) i/o amb altres ens
locals (treball cooperatiu):
L'ens treballa amb els tres nivells de cooperació: [35 punts].
L'ens treballa amb dos nivells de cooperació: [20  punts].
L'ens treball en un sol nivell: [5 punts].

Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors, per promoure la rotació dels
ens locals

25

- Ens locals que hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [25 punts].
- Ens locals que no hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [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 C1-035, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-035-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als
serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SAD: TASSAD i Espais
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Benestar i ciutadania
Plans locals d'acció comunitària inclusiva

Benestar i ciutadania

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.
Altres condicions:

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

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Objectius de desenvolupament sostenible

Reducció de les desigualtats

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



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

Cultura

Àrea de Cultura

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 Programació i
Avaluació
Tel.:934 022 241
o.programacio.bib@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21126

La finalitat del recurs és assessorar i donar suport al procés de programació per a la creació o millora
d'equipaments existents (trasllats o ampliacions). Aquest recurs és previ a l'actuació arquitectònica.

Aquest recurs ofereix un dels dos treballs següents, en funció de la necessitat del municipi:

1.- Estudi de preprogramació (quan l'Ajuntament no disposa de consignació pressupostària pel projecte
arquitectònic), on s'estableixen les característiques bàsiques del futur equipament i es facilita a
l'Ajuntament la previsió pressupostària dels recursos necessaris per a l'obra i funcionament de la biblioteca.

2.- Programa funcional (en el cas que l'Ajuntament disposa d'emplaçament per a la futura biblioteca i
consignació pressupostària per el projecte arquitectònic). El Programa funcional aprofundeix en la definició
de serveis i recursos, i és el document base de l'encàrrec del projecte arquitectònic.

S'ofereix a tots els municipis de més de 3.000 habitants de la demarcació.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb el Servei d'Equipaments i Espai
Públic.

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 de municipis de més de 2.500 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Municipi amb població superior a 5.000 habitants sense biblioteca a la XBM o que disposi
d'una biblioteca a la XBM deficitària segons el Mapa de lectura pública

40

Actuació en biblioteca central urbana o comarcal deficitària 20

Disposar d'un emplaçament adequat pel futur equipament 20

Disposar de consignació pressupostària suficient en el mandat en curs per licitar el projecte
arquitectònic

20

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

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

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

Dades tècniques C1-066, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-066-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per municipi.

Altres condicions:
- L'actuació prevista ha de suposar complir amb allò que estableix el mapa de Lectura Pública o bé un
creixement en superfície de la biblioteca respecte a la situació actual d'un mínim del 50%.
- L'ajuntament sol·licitant ha de facilitar el treball transversal amb les diferents àrees municipals
implicades.
-  En el cas dels programes funcionals, la seva redacció serà compartida entre la direcció de la
biblioteca (en el cas de trasllats i ampliacions), els serveis tècnics de cultura municipals i la Gerència de
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
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Cultura
Estudis per a la creació, trasllat i ampliació d'equipaments
bibliotecaris

Cultura

Àrea de Cultura

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya

Objectius de desenvolupament sostenible

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Pau, justícia i institucions sòlides

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

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

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

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
21286

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

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

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

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

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

No cal presentar sol·licitud.

Destinataris:
Consells comarcals

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

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

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

Economia i treball

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

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

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

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

Dades tècniques C4-027, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

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

Més informació: http://www.diba.cat/web/economieslocals
Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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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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Innovació i governs digitals
Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les
comarques

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

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:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel.:934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21167

Es dona finançament als consells comarcals per tal d'assegurar la prestació de serveis de suport de
proximitat qualificats als municipis de la respectiva comarca, i de manera especial als de menys de 5.000
habitants de la seva demarcació, en els àmbits de la gestió digital i la transparència municipal, tot
impulsant el treball coordinat i mancomunat entre les administracions. Els àmbits de coordinació i
col·laboració entre Diputació i consells comarcals són els següents:

- Manteniment dels continguts sobre tramitació administrativa en les seus electròniques i de publicitat
activa en els portals de transparència dels ajuntaments
- Participació en els serveis de transformació digital SeTDIBA, tant en el procés d'implantació com en la
capacitació de nous mòduls i evolutius
- Suport logístic i tècnic a la Diputació per a la prestació dels serveis objecte del recurs
- Suport en el treball col·laboratiu als ajuntaments i en la relació interadministrativa en modalitat de
teletreball
- Seguiment de l'evolució del govern digital en els ajuntaments de la comarca.

Es tracta d'un recurs de prestació continuada que està subjecte d'una banda a les condicions del Protocol
general de l'Àrea d'Innovació, Govern Local i Cohesió Territorial
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió del 30 de juliol de 2020 per a
prestar serveis d'assistència als municipis de fins a 5.000 habitants de la seva demarcació; i d'una altra,
l'instrument que regula el funcionament de la Xarxa de Suport al Govern Digital i els serveis i activitats
subvencionables en aquest recurs.

Aquest recurs s'adreça a consells comarcals que tenen en la seva demarcació més de 5 municipis de
menys de 5.000 habitants.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb la Gerència de Serveis d'Assistència
al Govern Local.

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

Destinataris:
Consells comarcals

Requisits de concessió:
 • Estar adherit al Protocol General aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en
sessió del 30 de juliol de 2020
 • Haver aprovat la incorporació a la Xarxa de Suport al Govern Digital
 • Aportar els recursos suficients i adeqüats d'acord amb les condicions de concertació
 • Tenir a la comarca més de 5 municipis de menys de 5.000 habitants

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

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

Dades tècniques C1-176, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-176-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per consell comarcal.

Altres condicions:
La dotació econòmica per a cada consell comarcal es determinarà de la forma següent:
Bloc A. Serveis i activitats bàsics de suport: un import fix de 3.000 euros + import variable (300 euros per
cada municipi menor de 5.000 hab de la comarca)
Bloc B. Serveis i activitats específics:
a) en l'àmbit de la gestió digital: import variable (1.000 euros per cada ajuntament beneficiari dels
serveis SeTDIBA a data 1 de gener de l'any de la convocatòria)
b) en l'àmbit del govern obert en els municipis de fins a 1.000 habitants: import variable (1.000 euros per
municipi menor de 1.000 habitants)
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Innovació i governs digitals
Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les
comarques

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

La concreció dels serveis i activitats objecte de finançament es troben determinats en la pàgina
https://www.diba.cat/web/innovacio-digital/xsgd
La prestació dels serveis i activitats bàsiques de suport és de caràcter obligatori pels consells
comarcals.
La prestació dels serveis i activitats de suport específiques és de caràcter opcional, tot i que si es
sol·liciten, hauran de ser prestats en el seu conjunt (àmbit de gestió digital i àmbit de govern obert).
Els consells comarcals hauran de destinar a l'execució dels serveis i activitats com a mínim un tècnic
amb dedicació total a excepció dels següents casos:
- si l'import de l'ajut és menor a 20.000 euros es requerirà com a mínim 1 tècnic/a amb dedicació parcial
(mínim 50% de la jornada)
- si l'import de l'ajut és major a 40.000 euros es requerirà com a mínim 2 tècnics/ques amb dedicació
total
Els tècnics destinats a la prestació dels serveis han de tenir coneixements en procediment administratiu
comú, transparència i metodologia eSET; així com habilitats per a la gestió de projectes i la
transformació cultural de les organitzacions.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.

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,
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

Altres condicions d'execució i justificació:
Caldrà fer constar en la memòria de realització el detall de les actuacions realitzades durant l'any
vinculades amb cadascun dels compromisos indicats pel consell comarcal en el formulari de sol·licitud
així com el nombre i dedicació dels tècnics comarcals adscrits a la seva execució.

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:
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Innovació i governs digitals
Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les
comarques

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalizació i sostenibilitat de l'administració Local; Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis fins a 20.000 habitants.

Objectius de desenvolupament sostenible

Indústria, innovació i infraestructures

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Innovació i governs digitals
SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Desenvolupament i
manteniment d'eines
informàtiques

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel.:934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21277

Es dona suport a la modernització i la transformació digital dels ens locals a través de la implantació de
metodologies organitzatives i de plataformes de tramitació electrònica per millorar la seva gestió interna de
forma més eficient i sistemàtica, tot enfortint i simplificant els canals de relació telemàtica amb la
ciutadania.

El conjunt de serveis d'administració digital inclosos en el recurs són:
- Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor d'expedients electrònics
- Integració progressiva amb la resta de serveis i sistemes telemàtics oferts per la Diputació de
Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) com ara els següents: e-
NOTUM, e-TAULER, EACAT, e-TRAM, e-FACT, Iarxiu, MUX, VIA OBERTA i altres que es puguin
incorporar en el futur
- Suport permanent als ens locals, tant en la part funcional com en temes d'administració digital.

Es tracta d'un recurs de prestació continuada que està subjecte a les especificacions determinades en les
seves condicions d'accés: https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-179-
21_Condicions_acces.pdf

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboaració amb la Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius i l'Oficina de Patrimoni Cultural.

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, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • No disposar de gestor d'expedients amb documents autèntics que requereixen d'un procés de
migració
 • Acceptació de les condicions d'accés del recurs "SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació
digital de la Diputació de Barcelona"

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 C1-179, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-179-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Condicions d'accés al recurs, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-179-21_Condicions_acces.pdf

Condicions d'execució i justificació

Pàgina 24 de 71



Innovació i governs digitals
SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions d'execució i justificació:
La priorització de l'inici de la fase de diagnosi es realitzarà tenint present els criteris de ponderació
següents:
- Municipis amb població inferior o igual a 1.000 habitants: 30 punts.
- Municipis d'entre 1.001 i 3.000 habitants: 15 punts.
- Municipis d'entre 3.001 i 5.000 habitants i EMD: 10 punts.
- Ens locals que comparteixen o acumulen funcions de secretaria-intervenció quan un d'ells tingui la
metodologia e-SET implantada o sigui sol·licitada per ambdós: 25 punts.
- Ens locals sense solució de gestor digital d'expedients implantada: 15 punts.
- Ens locals que formen part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM): 10 punts.
- Ens locals amb la metodologia e-SET implantada: 5 punts.
- Fruit de la fase de diagnosi prevista en les condicions del servei, es poden identificar mancances tant
tecnològiques com organitzatives que dificultin la continuïtat del projecte. En aquest cas, el Gabinet
d'Innovació Digital proposarà a l'ens destinatari les mesures a adoptar i el termini per a realitzar-les, així
com les mesures de suport que, si escau, se li ofereixin des de la Diputació de Barcelona que puguin ser
del seu interès.
Si passat aquest termini, les mancances tecnològiques i/o organitzatives persisteixen i no es pot garantir
la correcta implantació del projecte, el Gabinet d'Innovació Digital podrà iniciar els tràmits per a la
revocació del suport sens perjudici que l'ens destinatari pugui tornar-lo a sol·licitar.

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
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizació i sostenibilitat de l'administració Local
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis Fins a 20.000 habitants.

Objectius de desenvolupament sostenible

Indústria, innovació i infraestructures

Pau, justícia i institucions sòlides

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

Pàgina 25 de 71

https://www.diba.cat/web/ods/industria-innovacio-i-infraestructures
https://www.diba.cat/web/ods/pau-justicia-i-institucions-solides


Innovació i governs digitals
Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a
través dels consells comarcals

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

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'Assistència al Govern
Local
Tel.:934 049 400
gs.agovernl@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21285

Desenvolupament del Protocol General amb els consells comarcals relatiu als programes:

- Programa de suport a la cobertura mancomundada de llocs per realitzar funcions tècniques
d'arquitectura/enginyeria.

- Programa de suport en l'àmbit de cobertura per les funcions reservades a funcionaris de l'administració
local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció, amb la cooperació i coordinació
transversal de la Secretaria i la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. Aquest programa
establirà el model, ja sigui propi, per delegació o mixt i es regularà àmpliament en els acords concrets en
termes interadministratius, bo i avançant en paral·lel amb col·laboració amb la Generalitat de Catalunya,
amb els diferents municipis i amb els consells comarcals, els col·legis professionals respectius, etc.

Aquest suport es prestarà als consells comarcals, que s'hagin adherit al Protocol General de l'Àrea
d'Innovació, Govern Local i Cohesió Territorial aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
en sessió del 30 de juliol de 2020,  per a prestar serveis d'assistència als municipis de fins a 5.000h de la
seva demarcació territorial en les matèries objecte dels programes esmentats.

Es tracta d'un recurs de prestació continuada que està subjecte a les normes de funcionament del Protocol
General i els convenis específics amb cada Consell Comarcal signant, per la qual cosa si existeix un
instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per
aquest recurs.

Aquest recurs es dirigeix als consells comarcals que tenen en la seva demarcació 5 municipis de fins a
5.000 habitants, com a mínim.

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

Destinataris:
Consells comarcals

Requisits de concessió:
 • Aprovació per part del Consell Comarcal de l'Adhesió al Protocol General aprovat per Diputació de
Barcelona en Junta Govern en data 30 de juliol de 2020.
 • Aportar els recursos econòmics suficients i adequats d'acord amb les condicions de concertació.
 • Els llocs de treball creats han de ser de funcionaris interins o funcionaris de carrera per a prestar els
serveis objecte del Protocol General  a com a mínim 5 municipis de fins a 5.000h de la seva demarcació
comarcal.
 • Manifestació per escrit de la voluntat de signar el conveni específic per al desenvolupament del
Protocol General.
 • Decret de la Diputació de Barcelona aprovant l'adhesió al Protocol General.

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:

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

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per programa d'ajut econòmic.

Altres condicions:
L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.arhsg@dica.cat o al telèfon 934 049 360, sempre
abans de fer la petició del recurs.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Pàgina 26 de 71



Innovació i governs digitals
Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a
través dels consells comarcals

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Finançament del cost fins a cobrir 100% de la despesa no finançada pel recurs econòmic de la Diputació
de Barcelona

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

Capítol 1.

S'estableixen dos trams en funció del número de municipis de fins a 5.000h:
Tram 1: consells comarcals amb entre 5 i 20 ajuntaments , 1 efectiu de cada 1E 1A 1S    import
màxim a subvencionar 65.000
Tram 2: consells comarcals amb entre 21 a 45 ajuntaments , 2 efectius de cada 2E 2A 2S

import màxim a subvencionar  108.000

E= enginyer/a
A= arquitecte/a
S=  funcions reservades a funcionaris de l'administració local amb habilitació nacional, subescala
secretaria-intervenció

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

Justificant de la despesa del capítol 1 vinculada a la contractació.
Altres condicions d'execució i justificació:

1.- Actes de la comissió del seguiment del conveni específic signat amb la Diputació de Barcelona.
2.- Justificant de la despesa del capítol 1 vinculada als llocs de treball objecte del programa on consti les
obligacions reconegudes i el percentatge de jornada destinat a la prestació d'aquests serveis signat pel
secretar-interventor del consell comarcal.

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: Funcions reservades a personal funcionari interí o de carrera marcades
en la legislació vigent.
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Innovació i governs digitals
Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a
través dels consells comarcals

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Innovació i governs digitals
Suport en el disseny i implantació de projectes de teletreball

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

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'Assistència al Govern
Local
Tel.:934 049 400
gs.agovernl@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/07/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21288

S'ofereix assessorament als ens locals en la realització dels seus projectes de teletreball com a canvi de
model organitzatiu per la prestació dels serveis. També donem suport a aquells ens locals que ja estiguin
realitzant un projecte propi i vulguin validar o vulguin assessorament especialitzat en aspectes puntuals del
seu projecte.

Adrecem el recurs als ajuntaments de municipis de més de 20 mil habitants.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb la Direcció de Serveis de Formació i la
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

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 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació 40

· Existència d'un interlocutor operatiu clar a l'ens local: [10 punts]
· Existència de lideratge/implicació de l'equip de govern: [30 punts]

Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació 40

· Existència de partida pressupostària vinculada al projecte: [20 punts]
· Existència d'un suport tècnic en un dels sectors clau en el projecte organitzatiu,
informàtic, jurídic: [10 punts]
· Existència d'un suport tècnic en més d'un dels sectors clau en el projecte
organitzatiu, informàtic, jurídic: [20 punts]

Existència d'antecedents: es prioritzaran els ens locals que hagin implantat recursos tècnics
sol·licitats i finalitzats anteriorment

20

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

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

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

Dades tècniques C1-186, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-186-21.pdf

Altres condicions:
L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça: s.saom@diba.cat sempre abans de fer la petició del
recurs.
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Innovació i governs digitals
Suport en el disseny i implantació de projectes de teletreball

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

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 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:

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Innovació i governs digitals
Suport puntual en matèria de formació

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

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:
Direcció Serveis de
Formació
Tel.:934 049 300
ds.formacio@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021

Codi recurs:
21294

Es dona suport puntual a projectes impulsats pels ens locals no adherits al Pla Agrupat de formació de la
Diputació de Barcelona relacionats amb llur estratègia formativa i es possibilita la participació puntual en
accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona. Pot incloure:
- Cobertura puntual de necessitats formatives dels ens locals.
- Assessorament puntual en l'ordenació i organització de la formació dels empleats de l'ens local.
- Assessorament per a la incorporació de noves formes i metodologies d'aprenentatge (aprenentatge
col.laboratiu, espais virtuals, mitjançant aplicacions mòbils, ...)

Destinataris:
Consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
 • Ens locals no adherits al Pla Agrupat de la Diputació de Barcelona
 • Que les accions formatives en les que participen siguin validades per l'Àmbit Promotor de Formació
corresponent

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

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 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
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Innovació i governs digitals
Suport puntual en matèria de formació

Innovació i governs digitals

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Pau, justícia i institucions sòlides

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

Pàgina 32 de 71

https://www.diba.cat/web/ods/pau-justicia-i-institucions-solides


Medi ambient



Medi ambient
Suport en la gestió de l'amiant

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

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

Període de sol·licitud

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

Codi recurs:
21289

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

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

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

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

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

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de qualitat tècnica 60

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

Població 20

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

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

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

Treball en xarxa 20

- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [5 punts].
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses [5 punts].
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Medi ambient
Suport en la gestió de l'amiant

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:
- Participants en el Cercle de residus i neteja viària [10 punts].

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

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

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

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

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Compromisos de qualitat:

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

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Medi ambient
Suport en la gestió de l'amiant

Medi ambient

Àrea d'Acció Climàtica

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Salut i benestar

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Territori i parcs naturals
Prevenció incendis forestals: Delimitació d'urbanitzacions i nuclis de
població

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal.
Inc. For. i Des. Ag
Tel.:934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21228

Elaboració dels documents necessaris per a disposar del plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions, amb el contingut descrit a la Llei 5/2003 i al Decret 123/2005, per a la
seva aprovació posterior.

El recurs inclou l'inventari dels elements objecte de delimitació, el plànol a escala 1:50.000 i el plànol a
escala 1:5.000 així com la disponibilitat de la delimitació com a capa integrada en el Sistema d'Informació
Territorial Municipal (SITMUN).

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG
Local.

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 20.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Existència d'antecedents de suport en recursos tècnics de redacció de projectes PPU 30

Es prioritzaran els municipis que no han rebut recursos tècnics de redacció de projectes
de franja exterior de protecció (PPU) de la Diputació de Barcelona.
- Municipis que no han rebut mai aquest recurs [30 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs abans de l'any 2008 [20 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs a partir de l'any 2008 inclòs [10 punts].

Categorització del risc d'incendi forestal del municipi, d'acord amb el Decret 64/1995, i el Pla
especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)

25

- Municipis inclosos a l'annex del Decret 64/1995, [25 punts].
- Municipis inclosos a l'annex 7.1.1 del Pla INFOCAT [15 punts].
- Municipis inclosos a l'annex 7.1.2 del Pla INFOCAT [5 punts].
- La resta de municipis [0 punts].

Superfície forestal vulnerable del municipi. 25

Percentatge de superfície forestal vulnerable del municipi respecte del total del terme
municipal:
- Entre el 100% i fins al 75% (inclòs) [25 punts].
- Menor del 75% i fins al 50% (inclòs) [15 punts].
- Menor del 50% i fins al 25% (inclòs) [10 punts].
- Menor del 25% [5 punts].

Existència d'aprovacions parcials del plànol de delimitació del municipi o plànol de delimitació
aprovat anteriorment a l'any 2014.

20

- Municipis amb aprovacions parcials del plànol de delimitació o amb el plànol de
delimitació aprovat anteriorment al 2014 [20 punts].
- La resta de municipis [0 punts].

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

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

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

Documents explicatius que l'ajuntament consideri relacionats amb els criteris de valoració de les
sol·licituds.
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Territori i parcs naturals
Prevenció incendis forestals: Delimitació d'urbanitzacions i nuclis de
població

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions:
- L'ens local sol·licitant nomenarà un interlocutor que pugui actuar com a responsable tècnic de
l'ajuntament durant l'elaboració dels documents objecte del recurs.
- L'ajuntament sol·licitant assumeix el compromís de procedir a l'aprovació del plànol de delimitació en
un termini inferior a dos anys des del seu lliurament.
- L'Ajuntament sol·licitant ha d'estar adherit a la Xarxa Local SITMUN. Cas que no ho estigui cal adjuntar
el document d'adhesió degudament signat que es troba a:
http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/AdhesioProtocolXLSITMUN.pdf

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 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals; Llei 5/2003, de 22 d'abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama
urbana; Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
dels sector públic; Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; Acord GOV/141/2014, de 21
d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de
Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Territori i parcs naturals
Prevenció incendis forestals: Delimitació d'urbanitzacions i nuclis de
població

Territori i parcs naturals

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Acció climàtica

Vida terrestre

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Disseny de l'Agenda Urbana Local

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

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:
Servei d'Urbanisme

Tel.:934 020 648
s.urbanisme@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21077

L'Agenda Urbana Local consisteix en el procés de planificació estratègica urbana i territorial dels municipis,
basada en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, les agendes urbanes
(Nova agenda Urbana, Agenda Urbana Espanyola i Agenda Urbana de Catalunya), i la participació
ciutadana. Defineix les prioritats i objectius de futur del municipi, i possibilita materialitzar els principis i
objectius de les agendes globals en polítiques i accions transformadores concretes.

El seu pla d'acció és un document operatiu i fàcil d'avaluar, que procura la interrelació dels projectes i
actuacions que s'hi inclouen. La seva flexibilitat ve donada pel caràcter modular, alhora que integra en una
estratègia global les futures actuacions en resposta a les diverses problemàtiques urbanes. A través
d'aquest instrument de caràcter integral:
- S'estableixen estratègies de caràcter municipal o supramunicipal.
- Es defineixen objectius assolir potenciant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, tot impulsant la
gestió eficient i l'ús innovador dels recursos.
- Es concreten les actuacions , projectes i programes a desenvolupar pels municipis a mig termini.
- S'estableix un marc general per a possible accés al finançament dels projectes.

És un recurs transversal que es desenvolupa conjuntament amb l'Àrea d'Acció Climàtica, la Gerència de
Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, el Servei d'Agenda 2030 i
Participació i l'Oficina d'Habitatge, i forma part del desplegament del Projecte Transformador 13 del PAM
2020-2023 de la corporació: Impuls de les Agendes Urbanes Locals.

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 més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Justificació de la sol·licitud i antecedents 25

Es valoren diferenciadament, en funció de la informació aportada per l'ajuntament, els
següents aspectes ponderats segons un triple grau (ALT,MITJÀ, BAIX): 1. Coherència i
claredat de la sol·licitud. Definició d'objectius. 2. Actuacions i iniciatives anteriors en
matèria de planificació estratègica i agendes i compromisos amb ODS.

Grau de problemàtica social, econòmica i ambiental de l'ambit o municipi 25

Es valoren diferenciadament, en funció de la informació aportada per l'ens local, els
següents aspectes poderats segons un triple grau (ALT,MITJÀ, BAIX): 1. Problemàtiques
relacionades amb la inclusió social i la manca d'oportunitats. 2. Disfuncions del model urbà
i problemàtiques d'habitatge. 3. Qüestions mediambientals (qualitat de l'aire, riscos a
conseqüència del canvi climàtic...).

Grau de corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació 25

Es valoren diferenciadament, en funció de la informació aportada per l'ens local, els
següents aspectes ponderats segons un triple grau (ALT, MITJÀ, BAIX): 1. Suport polític o
institucional al projecte. Lideratge (tècnic o polític), consens municipal. 2. Recursos
humans i tècnics disponibles per a la redacció i la implementació del pla d'acció.
Identificació dels imterlocutors tècnics i polítics. 3. Aliances formalitzades per a portar a
terme la implementació (agents del territori).

Grau de concertació territorial 25

Es valoren diferenciadament,en funció de la informació aportada per l'ens local, els
següents aspectes poderats segons un triple grau (ALT,MITJÀ,BAIX): 1. Caràcter
territorial: (municipi únic, diversos municipis, grau d'homogeneïtat demogràfica i territorial).
2.Existència d'entitat o institució en l'àmbit territorial d'actuació, grau de concordança amb
l'àmbit i rol respecte l'actuació. 3.Àmbits concrets de concertació supralocal.
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Urbanisme i habitatge
Disseny de l'Agenda Urbana Local

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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 C1-152, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-152-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Condicions d'execució i justificació
Documentació per a la justificació:
Compromisos de qualitat:

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Equipaments: planificació i projectes d'edificis d'equipaments
sostenibles

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai
Públic
Tel.:934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21092

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris tant per a la planificació,
programació, millora i manteniment dels equipaments, com per a la definició de les obres a executar en
edificis d'equipaments (reformes, rehabilitacions i obra nova). Pot incloure:

- Pla director d'equipaments: analitza la xarxa d'equipaments i serveis municipals i n'elabora directrius i
estratègies de millora
- Estudis de programació: davant la voluntat d'invertir en un equipament nou o preexistent, identifica les
necessitats del promotor i dels usuaris, les dimensiona amb un programa funcional i planteja solucions
d'implantació valorades econòmicament que donin resposta a la necessitat plantejada
- Estudi d'optimització energètica d'equipaments: analitza un equipament en ús en relació amb els
consums energètics i l'impacte ambiental, i proposa alternatives d'actuacions, valorades econòmicament,
per millorar l'adequació dels espais, el confort dels usuaris, l'eficiència energètica i la reducció dels
consums
- Avantprojectes i Projectes executius d'edificació i rehabilitació energètica
- Assessorament en la contractació de projectes per part dels ens locals
- Pla inicial de manteniment: analitza els equipaments i defineix les actuacions per al seu manteniment
- Altres estudis.

No són objecte d'aquest recurs els equipaments esportius ni educatius.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·lboaració amb les gerències de Serveis de Cultura,
Biblioteques, Esports i Educació i amb l'Oficina del Pla Jove.

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 viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40

Valoració de la gravetat de la problemàtica 40

Població 20

Menys de 1.000 habitants: [20 punts]; de 1.001 a 5.000 habitants: [15 punts]; de 5.001 a
20.000 habitants:[10 punts]; de 20.001 a 50.000 habitants:[5 punts]; més de 50.000
habitants [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 C1-136, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-136-21.pdf
Per projectes executius l'Ajuntament haurà  d'aportar els estudis previs de que disposi que justifiquin la
necessitat del projecte a executar i una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització
de l'obra objecte del projecte.

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues sol·licituds per ens local entre els recursos: Equipaments, Espai públic, Gestió de cementiris i Verd
urbà.
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Altres condicions:
No s'admetran sol·licituds de projectes quan ja s'hagi atès una sol·licitud anterior en aquell mateix
municipi pel mateix equipament, excepte si es tracta de fases successives o ampliacions del mateix.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà
assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
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
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: Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament
urbanístic; Reial Decret 564/2017 per el que es modifica el Reial Decret 235/2013 d'Aprovació del
procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis; Llei 8/2005, de 8 de juny,
de Protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Objectius de desenvolupament sostenible

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

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

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

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai
Públic
Tel.:934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21103

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris tant per a la planificació i millora de
l'espai públic, com per a la definició de les obres a executar per a la urbanització i reurbanització de places,
carrers i altres espais públics. Pot incloure:

- Pla director de l'espai públic: analitza els carrers, places i altres espais públics, i n'elabora directrius i
estratègies de millora. Pot ser sectorial (d'itineraris de vianants, de places, d'itineraris saludables, d'espais
buits urbans, etc.)
- Pla de renovació de paviments
- Estudis previs d'urbanització / Estudis de programació d'espai públic: davant la voluntat d'invertir per
reconfigurar un espai públic, identifica les necessitats del promotor i dels usuaris, les dimensiona amb un
programa d'usos i planteja solucions d'implantació valorades econòmicament que donin resposta a la
necessitat plantejada
- Avantprojectes i projectes d'urbanització, reurbanització i urbanisme tàctic en sòl urbà
- Assessorament en la contractació de projectes per part de l'ens local
- Estudis i projectes de carril bici
- Estudis de paisatge urbà: ús temporal d'espais buits, potencial paisatgístic de mitgeres, etc. Analitza les
possibilitats d'utilització i els costos i condicionants per a executar l'actuació
- Altres.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb el Servei de Convivència i Diversitat i
l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.

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 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40

Valoració de la gravetat de la problemàtica 40

Població 20

Menys de 1.000 habitants: [20 punts]; de 1.001 a 5.000 habitants: [15 punts]; de 5.001 a
20.000 habitants:[10 punts]; de 20.001 a 50.000 habitants: [5 punts]; més de 50.000
habitants [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 C1-137, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-137-21.pdf
Per projectes executius l'Ajuntament haurà  d'aportar els estudis previs de que disposi que justifiquin la
necessitat del projecte a executar i una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització
de l'obra objecte del projecte.

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues sol·licituds per ens local d'entre els recursos: Equipaments, Espai públic, Gestió de cementiris i
Verd urbà.

Altres condicions:
No s'admetran sol·licituds de projectes quan ja s'hagi atès una sol·licitud anterior en aquell mateix
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municipi pel mateix espai públic, excepte si es tracta de fases successives o ampliacions del mateix.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà
assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
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
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: Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament
urbanístic.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Acció climàtica

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

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.:934 020 648
s.urbanisme@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21106

Redacció d'estudis, treballs i instruments urbanístics, per contribuir a l'adequació, regularització o millora
de la urbanització, d'acord amb el marc normatiu d'aplicació.
Els diferents estudis, treballs o instruments podran consistir en:
-  Diagnosis i estratègies d'actuació urbanística, DIES (d'una o diverses urbanitzacions),
documents destinats a la identificació i anàlisi de les problemàtiques de la urbanització i formulació de les
estratègies d'actuació (amb la valoració d'alternatives) relatives a la seva regularització urbanística, sobre
qüestions de planejament, gestió, protecció de la legalitat, etc.
- Redacció d'instruments de planejament urbanístic (planejament derivat, modificació de planejament
general per a ens locals de fins a 5.000 habitants), en les condicions específiques ressenyades en aquest
recurs (vegeu "Altres condicions de sol·licitud")
- Redacció de projectes de reparcel·lació,en les condicions específiques ressenyades en aquest recurs
(vegeu "Altres condicions de sol·licitud")
- Altre suport tècnic en matèria urbanística, com ara la redacció d'estudis, informes tècnics i jurídics, i altres
treballs tècnics de caràcter sectorial.

El recurs va destinat preferentment a urbanitzacions amb dèficits urbanístics, d'acord amb la definició
establerta en la Llei 3/2009 de "Regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics".

Aquest recurs es desenvolupa de forma coordinada amb el Servei d'Equipaments i Espai Públic, qui
gestiona el recurs Projectes d'Urbanització en urbanitzacions amb dèficits.

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 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud 30

Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents
paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- Preferentment, la importància o gravetat de la temàtica objecte de l'actuació.
- Complementàriament, la urgència o prioritat per a la seva materialització (cas que l'ens
local hagi presentat més d'una sol·licitud dins el mateix recurs, s'até a l'ordre de prioritat
establert pel propi ens).

Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud 30

Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents
paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- La claredat i coherència tècnica en la definició de l'actuació.
- El grau de viabilitat de que l'actuació es pugui portar a terme en les condicions previstes.
- La corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació.
- L'eficiència de l'actuació (proporcionalitat  entre els recursos a invertir i el resultat
assolible), cas de portar-se a terme.

Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc 20

Es valoren diferenciadament, segons la informació facilitada per l'ens local, els següents
paràmetres (ponderats cadacun segons un triple grau: alt, mitjà, nul) que, més enllà de
resoldre la necessitat plantejada, li atorguen elements de qualitat des de l'òptica
corporativa, com ara:
- l'abast supralocal de l'actuació
- el seu contingut innovador
- la seva transferibilitat, més enllà de l'ens local destinatari
- altres variables que comportin atribuits de qualitat o valor afegit
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Criteris de la valoració: Puntuació:

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

- Es valora, en funció del nombre d'habitants de l'ens, major puntuació als municipis amb
menor població (en un escalat en cinc trams).
- En el cas d'ens local de caràcter supralocal, el nombre d'habitants considerat és el de la
suma de la població dels municipis inclosos en l'actuació sol.licitada.

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 C1-153, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-153-21.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com
per exemple:
- localització de l'àmbit  dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès.

Nombre màxim de sol·licituds:
- Dues per ens en aquest recurs.
- Nombre màxim de sol.licitud estimades corresponents a instruments de planejament i gestió
urbanística (en tots els recursos del Servei d'Urbanisme): Una.

Altres condicions:
- Planejament urbanístic per a ens locals de fins a 5.000 habitants. Es prioritzarà l'existència
prèvia d'un DIES o document equivalent que acrediti la viabilitat de l'actuació. Caldrà el compromís
explícit de concloure la tramitació del pla fins a la seva executitivitat. Els honoraris professionals
estimats per a la redacció d'un planejament urbanístic no podran superar la quantitat de 60.000 euros
(IVA inclòs). Cas que l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament a la figura de
planejament a redactar i tramitar, l'ens local haurà de garantir la disponibilitat dels referits estudis de
forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació. Per a Planejament urbanístic de municipis
entre 5001 i 50.000 habitants, es disposa del recurs Finançament per a la redacció de planejament
urbanístic (de 5.001 a 50.000 habitants)

-  Projectes de reparcel·lació. La redacció i tramitació de projectes de reparcel·lació tindrà
caràcter excepcional, havent-se de satisfer les següents condicions:
1.- Compromís explícit de concloure la tramitació del projecte de reparcel·lació fins a la seva inscripció al
registre de la propietat
2.- Cofinançament del 85% a càrrec de l'ens local
3.- Sistema de gestió per cooperació, aprovat de forma prèvia a la formalització de l'actuació
4.- Cas de que l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament al projecte de
reparcel·lació a redactar i tramitar, l'ens local haurà de garantir la disponibilitat dels refertis estudis de
forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació.

- Per actuacions d'abast supralocal, caldrà que l'ens sol.licitant es posi en contacte amb la unitat
prestadora abans de formular la sol.licitud

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

Planejament urbanístic. Cofinançament de l'ens local del cost dels honoraris professionals de l'actuació,
segons els següents percentatges:
- Ens de fins a 1.000 habitants: sense cofinançament
- Ens de 1.001 a 5.000 habitants: 30 % cofinançament.
Projectes de reparcel.lació: Cofinançament per l'ens local del 85% del cost dels honoraris professionals
de l'actuació.
Altres actuacions: sense cofinançament.
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L'ens local haurà de comprometre el cofinançament, aportant el certificat de disponibilitat pressupostària
corresponent en el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l'estimació de l'actuació.
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui inferior a 5.000 euros seran assumits al
100% per la Diputació de Barcelona.

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

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions
amb dèficits; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya,  amb les modificacions posterios; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de
13 de maig, del Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015,
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Millora de la resiliència dels serveis urbans i les infraestructures

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai
Públic
Tel.:934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Període de sol·licitud

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

Codi recurs:
21186

La resiliència urbana és la capacitat de les àrees urbanes per treballar amb una visió sistèmica i holística
per tal d'afrontar, recuperar-se i millorar l'eficiència de la seva resposta davant impactes d'origen natural,
humà o tecnològic. Aquest recurs té per objectiu la realització dels documents per a la millora de la
resiliència dels serveis urbans i les infraestructures, com són els plans de resiliència o els estudis sectorials
derivats.

El pla proposarà un sistema de seguiment de la resiliència amb l'objectiu, entre d'altres, de reduir els
costos derivats dels impactes i identificar diferents mesures i actuacions relacionades amb inversions i/o
models de gestió. L'elaboració del Pla inclou:
-  Creació d'una comunitat de resiliència que asseguri una gestió transversal dels serveis
municipals inclosos en el pla
-  Anàlisi dels serveis bàsics urbans i les infraestructures com a sistema de sistemes, identificant
les diferents interdependències que els uneixen
- Estudi dels impactes derivats dels riscos i vulnerabilitats del municipi i els possibles efectes cascada que
afectin l'àrea urbana
-  Proposta de diferents accions per afrontar els impactes i millorar l'eficiència i coordinació dels
serveis i les infraestructures urbanes
- Proposta d'Estudis sectorials de millora de la resiliència.

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

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, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 50

Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta
sol·licitada

40

Població 10

Menys de 1.000 habitants [10 punts]
De 1.001 a 5.000 habitants [8 punts]
De 5.001 a 20.000 habitants [5 punts]
De 20.001 a 50.000 habitants [3 punts]
50.001 habitants a 75.0000 habitants [0 punts]

Requisits de concessió:
 • Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70

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 C1-140, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-140-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.
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Urbanisme i habitatge
Millora de la resiliència dels serveis urbans i les infraestructures

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà
assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
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
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: Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme; Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Pàgina 54 de 71

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


Urbanisme i habitatge
Millora de la resiliència dels serveis urbans i les infraestructures

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Millora de les xarxes de serveis urbans

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai
Públic
Tel.:934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21187

La finalitat és la redacció dels documents tècnics necessaris per a facilitar als tècnics i polítics municipals la
presa de decisions sobre les inversions que cal dur a terme a les xarxes de serveis urbans, per a la
correcta prestació dels serveis, així com la definició de les obres d'implantació i renovació de serveis
urbans: abastament d'aigua potable, clavegueram, enllumenat públic i reg. Pot incloure:

- Plans directors
- Estudis
- Projectes.

Els Plans directors inclouen la realització de l'inventari de la xarxa existent i la diagnosi del seu estat, amb
la identificació de necessitats i requeriments, les propostes de millora amb un pla d'etapes d'inversió i les
de gestió i manteniment. L'àmbit d'actuació són les xarxes de serveis de titularitat municipal: aigua potable,
enllumenat públic i clavegueram. També s'hi inclouen les xarxes que permeten el reg i la neteja municipal
amb aigua no potable, amb els Plans de recursos hídrics locals.
Els Plans directors d'abastament d'aigua potable inclouen l'estudi de les tarifes de l'aigua. En cas de
disposar de Pla director d'abastament d'aigua i gestió directa del servei, es pot sol·licitar l'estudi de tarifes.

Els Plans de clavegueram inclouen la recollida de dades sobre els punts d'abocament, d'acord amb la
normativa vigent, i la proposta de sistemes de drenatge sostenible. En cas de disposar de Pla director de
clavegueram, es pot sol·licitar el Pla estratègic de drenatge urbà sostenible, amb propostes alternatives de
drenatge, basades en sistemes de drenatge urbà sostenible.

Es poden sol·licitar actualitzacions de Plans directors amb més de 10 anys d'antiguitat.

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:

Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 50

Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta
sol·licitada

40

Població 10

Menys de 1.000 habitants [10 punts]
De 1.001 a 5.000 habitants [8 punts]
De 5.001 a 20.000 habitants [5 punts]
De 20.001 a 50.000 habitants [3 punts]
50.001 habitants a 75.0000 habitants [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 C1-141, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-141-21.pdf
En cas de sol·licitud de projecte és obligatori adjuntar estudis previs, inspeccions o memòries valorades
existents, en cas de no disposar de cap d'aquests documents, la sol·licitud haurà de ser per un estudi.
Cal adjuntar també una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra
objecte del projecte.
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Urbanisme i habitatge
Millora de les xarxes de serveis urbans

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà
assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
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
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: Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme; Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya; Decret 130/2003, de 13 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament;  Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació
ambiental del planejament urbanístic; Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del
subministrament elèctric; Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a
la protecció del medi nocturn; Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya; Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques; Reial Decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova
el reglament de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.
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Urbanisme i habitatge
Millora de les xarxes de serveis urbans
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Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Millora de rieres, torrents i barrancs en sòl urbà

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai
Públic
Tel.:934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21188

Les rieres, torrents, barrancs (rambles, torrenteres, avencs etc.) són els cursos fluvials típics i formen la
microestructura territorial de l'àmbit mediterrani. Estan molt presents en el sòl urbà i en els seus marges.
Són espais que han estat intensament transformats les darreres dècades, sovint degradats i tenen un fort
potencial per restaurar la qualitat ambiental, mitigar els efectes dels canvi climàtic i millorar les condicions
de vida i de salut de ciutats i pobles. Són claus per a la gestió de riscos com els incendis forestals i les
inundacions.

L'objectiu és la redacció de documents que permetin la presa de decisions sobre les actuacions que cal dur
a terme per a la millora, regeneració i/o restauració dels cursos fluvials, marges de rius, torrents i rieres, en
sòl urbà, amb un tractament sostenible econòmica i socialment a mig i llarg termini. Pot incloure:
- Estudis inundabilitat
- Plans directors de millora dels cursos fluvials
- Estudis de sistemes de drenatge urbà sostenible
- Projectes i altres.

Els Plans directors són eines per a la millora de la gestió i la restauració d'aquests espais. Poden
incorporar estudis com els d'inundabilitat, inventaris de flora i fauna, patrimoni, activitats, etc., i la diagnosi
amb identificació de necessitats i requeriments, propostes de millora, característiques tècniques, pla
d'etapes d'inversió i propostes de gestió i manteniment.

És un recurs transversal que es presta en col·laboració amb les gerències de Serveis d'Habitatge,
Urbanisme i Activitat i de Medi Ambient, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local i l'Oficina Tècnica de
Cartografia i SIGLocal.

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, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 50

Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta
sol·licitada

40

Població 10

Menys de 1.000 habitants [10 punts]
De 1.001 a 5.000 habitants [8 punts]
De 5.001 a 20.000 habitants [5 punts]
De 20.001 a 50.000 habitants [3 punts]
50.001 habitants a 75.0000 habitants [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 C1-142, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-142-21.pdf
En cas de sol·licitud de pla director cal tenir un estudi d'inundablilitat previ.En cas de sol·licitud de
projecte és obligatori adjuntar estudis d'inundabilitat, estudis previs o memòries valorades existents, en
cas de no disposar de cap d'aquests documents, la sol·licitud haurà de ser per un estudi.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.
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Urbanisme i habitatge
Millora de rieres, torrents i barrancs en sòl urbà
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Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà
assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
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
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: Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Projectes d'urbanitzacions en urbanitzacions amb dèficits

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai
Públic
Tel.:934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21241

L'objecte del recurs és la redacció dels documents tècnics per a la realització de les obres d'urbanització
necessàries per adequar les infraestructures viàries i de serveis, dels creixements residencials de baixa
densitat, als requeriments normatius de manera que es pugui culminar la seva regularització. Pot incloure
la realització de:
- Estudi previ de diagnòstic de l'estat de la urbanització i les actuacions necessàries per corregir les
deficiències, amb una valoració econòmica, que pot incloure diferents alternatives de nivells i acabats de la
urbanització, amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions i la planificació de les inversions.
- Projecte constructiu de les obres d'implantació i/o renovació dels serveis mínims urbanístics, destinat a la
licitació i execució de les obres.

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, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 50

Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta
sol·licitada

40

Població 10

Menys de 1.000 habitants [10 punts]
De 1.001 a 5.000 habitants [8 punts]
De 5.001 a 20.000 habitants [5 punts]
De 20.001 a 50.000 habitants [3 punts]
50.001 habitants a 75.0000 habitants [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 C1-144, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-144-21.pdf
En cas de sol·licitud de projecte és obligatori adjuntar estudis previs o memòries valorades existents, en
cas de no disposar de cap d'aquests documents, la sol·licitud haurà de ser per un estudi.
Cal adjuntar també una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra
objecte del projecte.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
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Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà
assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
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
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: Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora
d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Reforç extraordinari del Servei d'Intermediació en deutes hipotecaris
(SIDH)

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

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 d'Habitatge

Tel.:934 022 932
o.habitatge@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent

Codi recurs:
32692

Suport econòmic extraordinari als Serveis d'Atenció a la Ciutadania (SAC) associats als punts SIDH
implantats i en funcionament previstos en el marc regulador del Programa SIDH, aprovat per Decret de
Presidència i consultable a
https://comunitatxslh.diba.cat/sites/comunitatxslh.diba.cat/files/programa_i_marc_regulador_sidh_2020.pdf.
El SIDH és un programa transversal del Servei d'Acció Social i l'Oficina d'Habitatge.
Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.
La quantia del suport econòmic es calcula multiplicant l'import pel manteniment d'una estructura de suport
pel coeficient d'actuacions practicades on:
a) L'import per al manteniment d'una estructura de suport s'estableix segons el tram poblacional de l'ens
destinatari on el volum de població es correspon amb la suma de la població de l'ens destinatari, més la
població dels municipis de la seva àrea d'influència (cobertura del SIDH).
b) El coeficient d'actuacions practicades es fixa per a cada ens destinatari en funció de la seva ràtio
d'expedients gestionats per hora setmanal d'atenció del SIDH.

Destinataris:
Ajuntaments, 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

Compromisos de qualitat:
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Urbanisme i habitatge
Reforç extraordinari del Servei d'Intermediació en deutes hipotecaris
(SIDH)

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

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.
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 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge;
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya,  amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig,
del Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Llei 24/2015, del 29
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

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 d'Habitatge

Tel.:934 022 932
o.habitatge@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2022: Pendent
2023: PendentCodi recurs:

21272

Suport econòmic als Serveis d'Atenció a la Ciutadania (SAC) associats als punts SIDH implantats i en
funcionament previstos en el marc regulador del Programa SIDH, aprovat per Decret de Presidència i
consultable a
https://comunitatxslh.diba.cat/sites/comunitatxslh.diba.cat/files/programa_i_marc_regulador_sidh_2020.pdf.
El SIDH és un programa transversal del Servei d'Acció Social i l'Oficina d'Habitatge.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

La quantia del suport econòmic es calcula multiplicant l'import pel manteniment d'una estructura de suport
pel coeficient d'actuacions practicades on:
a) L'import per al manteniment d'una estructura de suport s'estableix segons el tram poblacional de l'ens
destinatari on el volum de població es correspon amb la suma de la població de l'ens destinatari, més la
població dels municipis de la seva àrea d'influència (cobertura del SIDH).
b) El coeficient d'actuacions practicades es fixa per a cada ens destinatari en funció de la seva ràtio
d'expedients gestionats per hora setmanal d'atenció del SIDH.

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.

Programa de treball del fons de prestació.
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),
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Urbanisme i habitatge
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf
Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un
termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai
en més de 20.
En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge;
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya,  amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig,
del Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Llei 24/2015, del 29
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Verd urbà: planificació i millora

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai
Públic
Tel.:934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21298

Amb l'objectiu de millorar la qualitat i la gestió del verd urbà del municipi, pot incloure l'elaboració de:
- Pla director del verd urbà: eina de planificació i millora del verd urbà en un municipi que permet
diagnosticar l'estat actual i planificar el futur dels espais verds i l'arbrat viari, en funció de les voluntats i les
possibilitats dels recursos municipals
- Estudis del verd urbà: davant la voluntat d'invertir en un espai verd nou o existent, l'estudi analitza l'entorn
i planteja criteris, alternatives d'actuació i estimació dels costos necessaris per a la intervenció.
- Projectes del verd urbà: redacció dels documents tècnics necessaris per a la definició de les actuacions i
obres a realitzar en espais verds
- Implantació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible en espais verds (SUDs)
- Altres.

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 viabilitat de la proposta sol·licitada 40

Valoració tècnica dels paràmetres de la necessitat 40

Població 20

Menys de 1.000 habitants [20 punts]
De 1.001 a 5.000 habitants [15 punts]
De 5.001 a 20.000 habitants [10 punts]
De 20.001 a 50.000 habitants [5 punts]
50.001 habitants a 75.0000 habitants [0 punts]

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

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

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

Dades tècniques C1-148, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-148-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues sol·licituds per ens local d'entre els recursos: Equipaments, Espai públic, Gestió de cementiris i
Verd urbà.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
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Urbanisme i habitatge
Verd urbà: planificació i millora

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Si l'import de la part  de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà
assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
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
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: Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, gestió i ordenació del
paisatge.

Objectius de desenvolupament sostenible

Aigua neta i sanejament

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Xarxa de les Agendes Urbanes Locals

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada
i treball en xarxa

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel.:934 020 648
s.urbanisme@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21300

Espai relacional de cooperació, intercanvi, innovació, aprenentatge i avaluació, destinat a donar suport als
governs locals que afronten el desenvolupament de la seva agenda urbana local. El recurs ha de promoure
el debat i la capitalització del coneixement, així com orientar en la resolució de problemes o necessitats
que es generin en el procés de redacció i d'implementació del pla d'acció de l'agenda urbana local,
proporcionant als ens locals l'oportunitat de participar en diferents espais d'intercavi.

Els objectius de la xarxa són:
- Ser fórum de debat de les agendes urbanes locals
- Reforçar la coordinació i la cooperació en la implementació de les agendes urbanes locals
- Constituir-se en laboratori d'experiències
- Incorporar agents del territori en el procés d'implementació de l'agenda urbana local
- Establir relacions amb altres xarxes existents, més enllà de la demarcació

Es tracta d'un recurs transversal que es desenvolupa en col·laboració amb l'Àrea d'Acció Climàtica, la
Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, el Servei d'Agenda
Urbana 2030 i Participació i l'Oficina d'Habitatge, i forma part del desplegament del Projecte Transformador
del PAM 2020-2023 de la corporació: Impuls de les Agendes Urbanes Locals.

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

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

Requisits de concessió:
 • Tenir concedit el recurs tècnic "Disseny de l'Agenda Urbana Local"
 • Estar redactant, tenir redactat o estar implementant l'agenda urbana local del seu territori

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 C1-167, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-167-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Compromisos de qualitat:

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

Pàgina 69 de 71



Urbanisme i habitatge
Xarxa de les Agendes Urbanes Locals

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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 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

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

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