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Creació i millora de productes turístics

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

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

Període de sol·licitud

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

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

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

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

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

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Contingut tècnic del projecte 60

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

Incorporació de criteris d'innovació 30

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

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

10

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

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

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

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

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

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

Altres condicions:
Només s'acceptaran accions de promoció/comercialització si van lligades al procés de creació i/o millora
del producte turístic. Només si hi ha despesa en les fases de disseny i/o producció del producte turístic,
s'acceptaran despeses de promoció/comercialització.
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Turisme
Creació i millora de productes turístics

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

No es subvencionaran sessions fotogràfiques, edicions de materials gràfics, creació de vídeos, etc., si
no formen part intrínseca del procés de creació d'un nou producte o millora d'un producte existent.
No es subvencionaran definicions i plans d'usos d'edificis per a centres d'interpretació o museístics,
creació de pàgines web, promoció i comercialització de productes agroalimentaris, digitalització de
materials per exposicions, plans estratègics o de màrqueting, museïtzació d'espais, etc.
En cas de dubte, abans de formalitzar la sol·licitud recomanem que els ens locals demanin un
assessorament personalitzat al centre gestor.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Import màxim d'ajut:
7000

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

Dades tècniques C4-028, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-028-21.pdf

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

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

Compromisos de qualitat:

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

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

pertinents.

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

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

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs material
Provisió de béns, equips i
subministraments

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

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

Període de sol·licitud

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

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

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

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Viabilitat econòmica del projecte 20

Grau de contribució a la xarxa de mobilitat 70

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

Contribució turística de la proposta 10

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

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

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

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

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

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

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

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Compromisos de qualitat:

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

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

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

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

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

Període de sol·licitud

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

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

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

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

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

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

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

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

Contingut tècnic del projecte 50

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

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

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

Incorporació de criteris d'innovació 25

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

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

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

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

5
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Turisme
Foment de la sostenibilitat turística

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

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

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

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

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

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

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

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

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

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

Import màxim d'ajut:
5000

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

Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-029-21.pdf

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

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

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

Compromisos de qualitat:

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

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

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

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

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

Període de sol·licitud

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

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

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

Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de la valoració: Puntuació:

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

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

Nivell de la governança turística del municipi 15

Grau de solidesa del projecte 15

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

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

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

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

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

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

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Altres condicions d'execució i justificació:
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i
assistències d'import inferior a 2.000 euros

Compromisos de qualitat:

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

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

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

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

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

Període de sol·licitud

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

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

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

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

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

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de maduresa de la proposta 20

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

Grau de contribució a la xarxa de mobilitat 70

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

Contribució turística de la proposta 10

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

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

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

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

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

Turisme

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

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

Compromisos de qualitat:

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

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

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Consum i producció responsables

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