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Urbanisme i habitatge
Adquisició d'habitatges

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

Ajut econòmic

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: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21018

Finançament de projectes i activitats que tinguin com a objectiu l'adquisició d'habitatges sota dues línies
d'actuació:
A. L'exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució
hipotecària.
B
.

 La compra d'habitatges a preu per sota mercat. S'entén que el preu per sota mercat és inferior al
80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO que estableix la normativa vigent.

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

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

Amb data 20 d'abril de 2021 es tanca la sol·licitud per esgotament del crèdit destinat a la convocatòria.

Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
 • Requisit de superficie de l'habitatge

Superfície útil de l'habitatge entre 45m2 i 120m2
 • Requisit de preu màxim en la compra a preu per sota mercat

Preu de compra inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO
 • Valoracions complementàries, d'acord amb el que resulti de l'informe tècnic sobre l'estat de
conservació annex a la sol·licitud

- El bon estat de conservació de l'habitatge
- El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d'habitabilitat.
- L'estat d'ocupació de l'habitatge.

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 C1-150, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-150-21.pdf
1) Certificació de la Intervenció o Secretaria de l'Ajuntament en la que hi constin les dades següents: a.
identificació dels habitatges objecte d'adquisició; b. Superfície dels habitatges; c. Identificació del
venedor; d. Preu de compra; e. Altres condicions de la transmissió.
2) Informe tècnic sobre l'estat de conservació de l'habitatge signat per tècnic competent. Es requereix
presentar un informe tècnic per cada habitatge: Model_C1-150-21.pdf, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/Model_C1-150-21.pdf
3) En cas d'Adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei
1/2015, còpia de la resolució de l'Agència de l'habitatge de Catalunya mitjançant la qual s'acorda
l'exercici del dret de tanteig del Decret llei 1/2015 sobre l'habitatge, en benefici del municipi o d'altres
entitats vinculades que en depenen o de societats mercantils de capital íntegrament públic.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
Cada sol·licitud pot incloure l'adquisició d'un o més habitatges. En la sol·licitud ha de constar:
1) L'actuació a realitzar amb identificació dels habitatges
2) La línia de suport que es sol·licita (exercici del dret de tanteig i retracte o compra a preu sota mercat).
3) El preu d'adquisició de cada habitatge.
Cada Ajuntament només pot ser beneficiari d'un ajut en el marc del Catàleg de serveis de cada
anualitat. En cas que hi hagi més d'una edició, seran desestimades les sol·licituds presentades pels ens
locals que ja hagin estat beneficiaris de l'ajut en edicions anteriors del mateix any.

Condicions d'execució i justificació
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Urbanisme i habitatge
Adquisició d'habitatges

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Despeses elegibles:
Capítol 6. A excepció de: Despeses complementaries que no siguin el preu d'adquisició (notaria, registre
propietat, impostos o altres)

La despesa subvencionable és la despesa d'inversió corresponent al preu d'adquisició de l'habitatge
Termini d'execució i justificació:

Execució anticipada: 01/10/2020 a 30/09/2021
Justificació: fins 15/11/2021

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:
- C4-001-20. 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

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Escriptura pública de compra dels habitatges.
Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge;
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels
habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Adquisició de recursos i inversió en equipaments destinats a la
protecció civil

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

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i
prog.Protec.Civil
Tel.:934 049 312
o.activitats@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2023: Pendent

Codi recurs:
21017

El recurs vol facilitar l'adquisició de recursos i equipaments destinats a la protecció civil per part dels
municipis i consells comarcals. Poden ser objecte d'ajut: la inversió en maquinària i utillatge, elements de
transport, adequació d'edificis i instal·lacions com centres d'acollida, centres de recepció d'alarmes o
centres d'emergències, equips per a processos d'informació i d'altres necessaris per a la millora del
funcionament del servei de protecció civil i la prevenció i actuació davant emergències.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats
2021, 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 20.000 habitants, consells comarcals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels de població superior a 50.000
habitants i els consells comarcals

100

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 C1-149, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-149-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- L'import de l'ajut és de 5.000,00 euros. En el cas de disponibilitat pressupostària, aquest import es
podrà incrementar fins a un màxim de 10.000 euros i es prioritzaran els municipis de població superior a
50.000 habitants i els consells comarcals. En cas de manca de disponibilitat pressupostària, l'import es
reduirà de manera proporcional entre tots els sol·licitants.
- Els consells comarcals només podran concórrer si disposen de Pla d'assistència i suport (PAS) en
matèria de protecció civil homologat en el moment de la sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 6. A excepció de: Despeses de policia local

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

Import màxim d'ajut:
10000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
https://www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
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Urbanisme i habitatge
Adquisició de recursos i inversió en equipaments destinats a la
protecció civil

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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 C4-038, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-038-21.pdf

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació
dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta;
Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Cens d'activitats

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:
Oficina Activitats regul.i
prog.Protec.Civil
Tel.:934 049 312
o.activitats@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21044

El recurs dona suport als ens locals en el coneixement i la gestió de les activitats implantades en el seu
territori a partir de disposar d'informació actualitzada, georeferenciada i fàcilment explotable, mitjançant:
- L'elaboració del cens d'activitats: base de dades (dades generals, classificació, situació administrativa,
dades tècniques, ubicació i fotografia). La informació s'introdueix directament al Gestor d'Informació
d'Activitats (GIA), aplicació que permet la gestió i actualització posterior de les dades. En aquest cas,
s'haurà de presentar també una
sol·licitud per al recurs "GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats".
- La depuració i actualització del cens d'activitats (només per a usuaris del GIA).

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

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 60

Graduació en funció de la població, amb preferència pels ens que tinguin menys habitants.

Situació socioeconòmica del municipi (nombre d'activitats) 30

Es prioritzen els municipis amb major nombre d'activitats, atès que la complexitat per a
l'ajuntament és major. En cas de manca de disponibilitat pressupostària per atendre tota la
demanda es prioritzaran les sol·licituds d'elaboració del cens d'activitats respecte de les de
depuració i actualització.

Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària
o tècnica

10

Es prioritzen els municipis amb sol·licituds reiterades no ateses en catàlegs anteriors per
manca de disponibilitat pressupostària.

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 d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

El cost del treball serà cofinançat per l'ens local:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habiatnts: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%.
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
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Urbanisme i habitatge
Cens d'activitats

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.
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 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats; Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives;  Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Consultes GSHUA

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Consultoria i assessorament 2021

Convocatòria
Consultoria i assessorament
2021

Canal
Formulari web

Recurs material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis
d'Habitatge, Urbanisme i
Activitats
Tel.:934 022 890
gs.hua@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 04/01/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21322

Servei adreçat als ens locals per resoldre dubtes puntuals en matèria d'habitatge, urbanisme i activitats.

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

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

Requisits de concessió:
 • Entrada del formulari al servei

Normativa aplicable:
 • No hi ha cap normativa
 • Altra normativa vinculada:

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbana

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:
21070

Davant d'una temàtica específica i de forma prèvia a l'activació de les actuacions concretes que
correspongui, els documents de diagnosis i estratègies (DIES) tenen per objecte analitzar a fons la
problemàtica plantejada i formular les estratègies (i si s'escau, les alternatives) d'actuació a portar a terme,
establint els seus trets essencials (contingut, cost, calendari, agents, etc.). Els DIES faciliten la presa de
decisions per part de l'ens local, permeten disposar de la programació real de les actuacions a portar a
terme i determinen els trets essencials per a la contractació o el desenvolupament de les actuacions
previstes.
Els DIES poden fer referència a:
- Problemàtiques urbanístiques, sobre qüestions de planejament, gestió, protecció de la legalitat, etc.
- Regeneració d'àrees urbanes, destinades a la seva transformació o millora, des d'una òptica
multisectorial (urbanística, social, econòmica, ambiental, etc.) i amb voluntat d'intervenció integral

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

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

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, 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, 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.

Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menor 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
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Urbanisme i habitatge
Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbana

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Dades tècniques C1-151, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-151-21.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.

Altres condicions:
- Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de
formular la sol·licitud.
- La redacció de DIES relatius a urbanitzacions amb dèficits urbanístics, cal sol·licitar-la a través del
recurs "Estratègies i instruments urbanístics per urbanitzacions amb dèficits".

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i amb les modificacions introduides per la Llei 3/2012 de 22 de
febrer i 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

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbana

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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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
Edició extraordinària dels ajuts per a l'adquisició d'habitatges

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

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

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

Període de sol·licitud

2021: 17/05/2021 a 30/09/2021

Codi recurs:
32706

Finançament de projectes i activitats que tinguin com a objectiu l'adquisició d'habitatges sota dues línies
d'actuació:
A. L'exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
B. La compra d'habitatges a preu per sota mercat. S'entén que el preu per sota mercat és inferior al 80%
del mòdul establert per al règim especial d'HPO que estableix la normativa vigent.

Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
 • Requisit de superficie de l'habitatge

Superfície útil entre 45 i 120 m2
 • Requisit de preu màxim en la compra a preu per sota mercat

Preu de compra inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO
 • Valoracions complementàries, d'acord amb el que resulti de l'informe tècnic sobre l'estat de
conservació annex a la sol·licitud

- El bon estat de conservació de l'habitatge
- El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d'habitabilitat.
- L'estat d'ocupació de l'habitatge.

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

Dades tècniques C1-209, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-209-
21.pdf
1) Certificació Intervenció/Secretaria de l'Ajuntament en la que hi constin les dades següents: a.
identificació de l'habitatge objecte d'adquisició / b. superfície de l'habitatge / c. identificació del venedor/
d. preu de compra / e. Altres condicions de la transmissió.
2) Informe tècnic sobre l'estat de conservació de l'habitatge signat per tècnic competent. Es requereix
presentar un informe tècnic per cada habitatge: Model_C1-150-21.pdf, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769268/Model_C1-150-21.pdf
3) En cas d'Adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei
1/2015, còpia de la resolució de l'Agència de l'habitatge de Catalunya mitjançant la qual s'acorda
l'exercici del dret de tanteig del Decret llei 1/2015 sobre l'habitatge, en benefici del municipi o d'altres
entitats vinculades que en depenen o de societats mercantils de capital íntegrament públic.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- Cada Ajuntament només pot ser beneficiari d'un ajut en el marc del Catàleg de serveis de cada
anualitat. En cas que hi hagi més d'una edició, seran desestimades les sol·licituds presentades pels ens
locals que ja hagin estat beneficiaris de l'ajut en edicions anteriors del mateix any. En la sol·licitud ha de
constar:
1) L'actuació a realitzar amb identificació de l'habitatge
2) La línia de suport que es sol·licita: exercici del dret de tanteig i retracte o compra a preu sota mercat.
3) El preu d'adquisició de l'habitatge.

- El termini de presentació de les sol·licituds restarà obert fins esgotar el crèdit de la present
convocatòria, i com a màxim, fins al 30 de setembre de 2021.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 6. Despeses complementaries que no siguin el preu d'adquisició (notaria, registre propietat,
impostos o altres)
Despesa subvencionable és la despesa d'inversió corresponent al preu d'adquisició de l'habitatge.

Termini d'execució i justificació:
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Urbanisme i habitatge
Edició extraordinària dels ajuts per a l'adquisició d'habitatges

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Execució anticipada: 01/10/2020 a 30/09/2021
Justificació: fins 31/10/2021

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:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
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),
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

Escriptura pública de compra de l'habitatge.
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 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge;
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels
habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital
3D E = 1:1.000

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 material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de
Cartografia i SIG Local
Tel.:934 022 036
ot.cartosig@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21087

L'objectiu és l'actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000 i la seva posterior
cessió d'ús a l'ajuntament. Aquesta cartografia està elaborada segons el plec de condicions tècniques
aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Serveix de base per al cadastre, el
planejament urbanístic i les xarxes de serveis, entre d'altres, i està preparada per a sistemes d'informació
geogràfica. Es realitza per fotogrametria i treball de camp, i s'edita en formats DGN, DWG, SHP i PDF
georeferenciat estructurat per capes.

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

Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Antiguitat de la cartografia topogràfica digital urbana E=1:1.000 existent 80

- Antiguitat superior a 6 anys: [80 punts].
-  Antiguitat igual a 6 anys: [60 punts].
-  Antiguitat igual a 5 anys: [50 punts].
-  Antiguitat igual a 4 anys: [40 punts].

Previsions d'elaboració del planejament urbanístic i de revisions cadastrals 20

- Urgència per revisió de POUM: [10 punts].
- Previsió de revisions cadastrals o altres projectes: [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 es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Altres condicions:

- Que l'Ajuntament no rebi suport d'una altra administració per a actualitzar aquesta cartografia.
-  Que la cartografia existent del municipi tingui una antiguitat igual o superior a 5 anys.
-  Que la cartografia existent del municipi tingui una antiguitat de 4 anys i es justifiqui la seva
urgència per la revisió del planejament urbanístic o el cadastre.

Compromisos de qualitat:
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Urbanisme i habitatge
Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital
3D E = 1:1.000

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.
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: Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023; Directiva INSPIRE 2007/2/CE del Parlament Europeu i del consell del 14 de març de 2007 per
la qual s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea; 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;
Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del cadastre
immobiliari; Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el sistema cartogràfic
nacional; Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya; Llei
14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya.

Objectius de desenvolupament sostenible

Indústria, innovació i infraestructures

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

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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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

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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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

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i
resilients

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:
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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Urbanisme i habitatge
Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i
resilients

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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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Urbanisme i habitatge
Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i
resilients

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

Pàgina 26 de 105

https://www.diba.cat/web/ods/accio-climatica


Urbanisme i habitatge
Estratègies i instruments urbanístics per a 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
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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Urbanisme i habitatge
Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb
dèficits

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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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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 d'Habitatge

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21107

Suport a la realització de treballs de caràcter estratègic adreçats a desenvolupar treballs sectorials
específics de forma prèvia a  l'estudi i implementació d'una actuació o programa orientat a l'ampliació de
l'oferta d'habitatge assequible. Els treballs tindran per objecte l'anàlisi, diagnosi i proposta d'alternatives per
a facilitar la presa de decisions. Els estudis han de respondre preferentment a alguns del àmbits sectorials
següents:

- Estratègies per a la mobilització i optimització del parc públic d'habitatges
- Estratègies per a la promoció d'habitatges
- Estratègies per a la rehabilitació d'habitatges públics o privats
- Estratègies per a la mobilització i intervenió d'habitatges desocupats i situacions anòmales
- Estratègies per a la gestió d'habitatges.

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 de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal,
metodològica o de gestió:

30

- Preferència pels ens locals que disposin d'estudis previs que puguin facilitar l'execució
del treball (sí/no).
- Preferència pels ens locals que proposin actuacions que es puguin desenvolupar amb
metodologies ja experimentades anteriorment des de l'Oficina d'Habitatge (sí/no).
- Preferència per les actuacions que suposin un menor cost estimat o puguin ser
assumides internament, fent una gradació en diferents categories (cost alt / cost mitjà /
baix cost o assumible internament).

Grau de coherència i adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc
estratègic del municipi:

30

- Preferència pels ens locals que millor justifiquin la necessitat de l'actuació, fent una
gradació en diferents categories (bona justificació / adequada justificació / insuficient
justificació).
- Preferència pels ens locals que mostrin una major coherència entre les expectatives
plantejades amb el recurs i les característiques del mateix, fent una gradació en diferents
categories (bona coherència / adequada coherència / insuficient coherència).
- Preferència pels ens locals que diposin d'un plan o programa local d'habitatge (PLH o
PAHM)  vigent que proposi l'actuació sol·licitada (sí/no).
- Preferència pels municipis que siguin Àrea de Demanda Forta i Acreditada (sí/no).

Grau d'impacte i continuïtat: capacitat tècnica i econòmica d'implementar les actuacions i de
produir resultats esperats de forma sostenible:

30

- Preferència pels ens locals amb major nombre de recursos tècnics (departaments
específics i nombre de tècnics) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una
gradació: molts recursos/suficients/insuficients/ no disposa de recursos o s'especifiquen.

- Preferència pels ens locals que disposin de recursos econòmics (pressupost
específicament destinat a habitatge, finançament extern concedit) dedicats a l'habitatge i
relacionats amb l'actuació, fent una gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no
disposa de recursos o no s'especifiquen.

- Preferència per les actuacions d'abast supramunicipal (sí/no).
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Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin menys població 10

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 C1-154, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-154-21.pdf
És recomanable adjuntar tota la documentació i estudis previs existents que permetin contextualitzar la
sol·licitud.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
És recomanable contactar prèviament amb el centre gestor per a  ampliar la informació sobre els
l'àmbits sectorials de l'estudi.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2007, 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, 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. Decret llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, modificat pel Decret llei 1/2020, de
21 de gener.
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Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Estudi de les afectacions de les línies de transport de
subministraments de serveis
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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:
21110

L'estudi ha de servir com a base tècnica per al càlcul de la taxa per a utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, de gas, d'aigua o
hidrocarburs. Inclourà la identificació de les afectacions dels diferents tipus d'instal·lacions a terrenys de
domini públic, i no s'inclou la justificació ni el càlcul de la tarifa a aplicar. Es podrà sol·licitar:

- Estudi per a la implantació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local per instal·lacions de transport de serveis
- Inventari tècnic d'ocupació del domini públic local per utilització privativa o aprofitament especial per
instal·lacions de transport de serveis

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

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

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 C1-138, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-138-21.pdf

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.
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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;  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; 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, de lpatrimoni 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.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Acció climàtica

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

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21113

Suport a la realització de treballs de caràcter propositiu adreçats a definir i desenvolupar estudis de
viabilitat des d'una prespectiva arquitectònica, urbanistica, jurídica i econòmica. Les propostes presentades
hauran de respondre a alguns dels epígrafs següents:

- Estudis de viabilitat d'obra nova en solars municipals
- Estudis de viabilitat de rehabilitació d'habitatges municipals o cedits
- Estudis de viabilitat de cooperatives en cessió d'ús en solars municipals
- Estudis de viabilitat de masoveria urbana d'habitatges municipals o cedits

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de viabilitat de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal,
metodològica o de gestió

25

- Preferència pels ens locals que disposin d'estudis previs que puguin facilitar l'execució
del treball (sí/no).
- Preferència pels ens locals que proposin actuacions que es puguin desenvolupar amb
metodologies ja experimentades anteriorment des de l'Oficina d'Habitatge (sí/no).
- Preferència pels ens locals que disposin d'un immoble adequat a les finalitats
proposades (totalment adequat/adequacions raonables/grans adequacions)

Grau de coherència i adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc
estratègic del municipi

30

- Preferència pels ens locals que millor justifiquin la necessitat de l'actuació, fent una
gradació en diferents categories (bona justificació / adequada justificació / insuficient
justificació).
- Preferència pels ens locals que mostrin una major coherència entre les expectatives
plantejades amb el recurs i les característiques del mateix, fent una gradació en diferents
categories (bona coherència / adequada coherència / insuficient coherència).
- Preferència pels ens locals que diposin d'un plan o programa local d'habitatge (PLH,
PAHM o estudi d'estratègies sectorials) vigent que proposi l'actuació sol·licitada (sí/no)
- Preferència pels municipis que siguin Àrea de Demanda Forta i Acreditada (sí/no).

Grau d'impacte i continuitat: capacitat tècnica i econòmica d'implementar les actuacions i de
produir resultats esperats de forma sostenible

25

- Preferència pels ens locals amb major nombre de recursos tècnics (departaments
específics i nº de tècnics) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una
gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen.

- Preferència pels ens locals amb recursos econòmics (pressupost específicament destinat
a habitatge, finançament extern concedit) dedicats a l'habitatge i relacionats amb
l'actuació, fent una gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos
o no s'especifiquen.

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

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

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:
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Urbanisme i habitatge
Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitació

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Dades tècniques C1-155, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-155-21.pdf
És recomanable adjuntar tota la documentació i estudis previs existents que permetin contextualitzar la
demanda.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
És recomanable contactar prèviament amb el centre gestor per a ampliar la informació sobre els
epígrafs.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 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, 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
Estudis en matèria d'activitats regulades i protecció civil

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:
Oficina Activitats regul.i
prog.Protec.Civil
Tel.:934 049 312
o.activitats@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21122

Es dona suport jurídic i tècnic als ens locals mitjançant la redacció d'informes específics i la resolució de
consultes singulars en matèria d'activitats regulades i protecció civil. Per exemple:

En l'àmbit de les activitats:
- Redacció d'informes i assistència tècnica i jurídica.
- Suport al personal de nova incorporació
- Depuració i reclassificació de la informació introduïda al gestor d'informació d'activitats
(GIA)

En l'àmbit de la protecció civil:
- Incorporació de la cartografia del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) al SITMUN.
- Redacció d'informes i assistència tècnica en protecció civil.

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

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Sol·licitud presentada correctament

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 C1-156, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-156-21.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 90 dies hàbils des de la 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.
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Urbanisme i habitatge
Estudis en matèria d'activitats regulades i protecció civil

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat
futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats; Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives;  Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica;
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret 155/2014, de 25 de
novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de
protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta; Decret
30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i
es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Pàgina 38 de 105

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


Urbanisme i habitatge
Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats

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

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i
prog.Protec.Civil
Tel.:934 049 312
o.activitats@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21138

El recurs vol facilitar la disponibilitat de personal tècnic competent en matèria d'activitats regulades, així
com el compliment i gestió per part dels ens locals de les obligacions establertes a la normativa com són
les actuacions de control ex post de les activitats subjectes a comunicació prèvia i/o declaració
responsable.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin més població 100

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 C1-158, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-158-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
- L'ajut econòmic s'ha de destinar a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- L'import de l'ajut és de 1.500,00 euros. En el cas de disponibilitat pressupostària, aquest import es
podrà incrementar fins a un màxim de 8.000 euros i es prioritzaran els municipis de més població.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats, com ara,
informes, verificacions i inspeccions.
- Serveis tècnics externs: contractació externa d'entitats col·laboradores de l'Administració o personal
tècnic qualificat per a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- Personal tècnic d'altres administracions que realitzi actuacions de gestió i control d'activitats.

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:
8000

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),
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Urbanisme i habitatge
Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats

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

Dades tècniques C4-040, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-040-21.pdf

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;
Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de la Diputació de
Barcelona.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Finançament del servei de protecció civil

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

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i
prog.Protec.Civil
Tel.:934 049 312
o.activitats@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21137

El recurs vol facilitar la disponibilitat de personal tècnic competent en matèria de protecció civil, així com el
compliment i gestió per part dels ens locals de les obligacions establertes a la Llei 4/1997, de 20 de maig,
de protecció civil de Catalunya i normativa de desenvolupament, com ara la redacció, revisió o implantació
de plans d'autoprotecció o DUPROCIM (document únic de protecció civil municipal).

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 d'entre 5.001 i 50.000 habitants, consells comarcals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels de població entre 20.000 i 50.000
habitants

100

Es prioritzen els municipis que d'acord amb l'article 67 c) de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya han de prestar el servei de protecció civil com a servei mínim obligatori.

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 C1-157, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-157-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
-  Ajuntaments: Aquest ajut es pot destinar a la redacció, revisió i homologació de plans
d'autoprotecció o DUPROCIM o a l'adquisició de recursos per fer front a la gestió d'emergències.
L'import de l'ajut econòmic als municipis és de 1.500 euros. Aquest import es podrà incrementar
proporcionalment fins a un màxim de 8.000 euros i es prioritzaran els municipis de població superior a
20.000 habitants.
- Consells comarcals: Només poden concórrer si disposen de Pla d'assistència i suport (PAS)
en matèria de protecció civil homologat en el moment de la sol·licitud. Aquest ajut es pot destinar a la
redacció, revisió i homologació de plans d'autoprotecció o DUPROCIM dels municipis de la seva
demarcació. No es poden justificar despeses d'inversió. L'import màxim per als consells comarcals és de
8.000 euros i es prioritzarà els de major població.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat
Capítol 2. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat
Capítol 4. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat

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:
8000

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:
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Finançament del servei de protecció civil

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- 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 C4-039, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-039-21.pdf

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació
dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta;
Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Finançament per a la redacció de planejament urbanístic

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

Ajut econòmic

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

Codi recurs:
21145

Suport econòmic a la redacció d'instruments de planejament urbanístic d'iniciativa pública a càrrec de l'ens
local, per tal de promoure, facilitar o fer possible el seu desenvolupament fins a la seva completa
tramitació. Els ajuts corresponen al finançament parcial dels honoraris professionals contractats per l'ens
local per a la redacció del pla.

Tipus d'actuació. Podran ser objecte d'ajut, alternativament:
- AV-POUM: Avanç de POUM, per assolir la seva aprovació dins el periode d'execució escollit
- AI: Planejaments en fase inicial de desenvolupament, per tal d'assolir l'Aprovació Inicial (AI) dins el
període d'execució escollit.
- AD: Planejaments en fase final de desenvolupament, per tal d'assolir l'Aprovació definitiva (AD) dins el
periode d'execució escollit.

Període d'execució. Les actuacions (siguin per assolir l'aprovació de l'AV-POUM, l'AI o l'AD d'altres
planejaments) podran acollir-se, alternativament, a un dels següents terminis d'execució:
- 2021 (anual)
- 2021-2022 (bianual).

La quantia dels ajuts atorgats s'ajustarà a les disponibilitats pressupostàries corresponents a les dues
anualitats previstes (2021 i 2022).

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 de municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats,
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, 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 atributs 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 menor població 20

- Es valora, en funció del nombre d'habitants de l'ens, major puntuació als municipis amb
menor població (en un escalat en tres 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:
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 C1-159, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-159-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
- Una per ens.
- 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:
En el formulari de sol·licitud es definirà:
- tipus d'actuació, alternativament: Avanç de POUM, assoliment Aprovació Inicial, assoliment Aprovació
Definitiva
- període d'execució, alternativament: 2021 (anual), o 2021-2022 (bianual)
- import sol·licitat i la seva distribució anual dins el període d'execució. L'import sol·licitat no podrà ser
superior al 60% del pressupost de l'actuació, amb un màxim de 40.000 euros (IVA inclòs). La distribució
anual proposada tindrà caràcter orientatiu, i podrà ajustar-se en funció de la  disponibilitat
pressupostària.
El pressupost de l'actuació fa referència a l'import dels honoraris professionals dels treballs a
desenvolupar dins el període d'execució (2021 o 2021-2022) per a l'actuació (AV-POUM, assoliment AI
o assoliment AD en altres planejaments), segons detall del formulari. No podrà ser inferior a 10.000
euros ni superior a 150.000 euros (IVA inclòs).
L'ens acreditarà l'estat de contractació dels treballs (licitació, adjudicació, etc.); en cas de no haver-se
iniciat, s'aportarà acreditació de secretaria/intervenció amb les dades bàsiques de la contractació
prevista (objecte, import sol·licitat i periodificació) i la seva viabilitat administrativa i econòmica.
Especificitats relatives a plans en redacció amb anterioritat a la sol·licitud:
- En cas d'actuacions de POUMs per assolir l'aprovació inicial (AI), caldrà que l'aprovació de l'Avanç
(acreditada amb l'acord corresponent) s'hagi produït en els darrers tres anys (2018 en endavant)
- En cas d'actuacions de plans per assolir l'aprovació definitiva (AD), caldrà que l'aprovació inicial
(acreditada amb l'acord corresponent) s'hagi produït en els darrers tres anys (2018 en endavant).
En cas que l'ens sol·licitant no sigui un ajuntament, haurà d'acreditar competències (pròpies o
delegades) en relació a la figura de planejament objecte de sol·licitud.
Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de
fer la sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 2.
Capítol 4.

Per a la justificació de l'ajut atorgat, l'ens local haurà d'acreditar:
. Per a actuacions d'execució anual (2021):
- despesa executada dins l'exercici 2021 corresponent als treballs objecte de l'actuació, per import igual
o superior a l'ajut atorgat
- l'acord d'aprovació corresponent a l'acabament de l'actuació (AV-POUM, Aprov. Inicial o Aprov.
Definitiva en altres planejaments, segons el cas), assolit dins el període d'execució
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. Per a actuacions d'execució bianual  (2021 i 2022):
- 2021: despesa executada dins l'exercici 2021 corresponent als treballs objecte de l'actuació, per import
igual o superior a l'ajut atorgat en l'anualitat
- 2022: despesa executada dins l'exercici 2022 corresponent als treballs objecte de l'actuació, per un
import igual o superior a l'ajut atorgat en l'anualitat; i l'acord d'aprovació corresponent a l'acabament de
l'actuació (AV-POUM, Apr. Inicial o Aprov. Definitiva en altres planejaments, segons el cas), assolit dins
el període d'execució

La no acreditació de l'acord d'aprovació (de l'AV-POUM, Inicial o Definitiva en altres planejaments,
segons correspongui) comportarà la revocació de l'ajut i la reclamació a l'ens local de les quantitats
abonades amb anterioritat.

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

Import màxim d'ajut:
40000

Documentació per a la justificació:
En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. 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

Altres condicions d'execució i justificació:
- Per a ajuts d'execució anual (2021):
Execució: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: parcial, 15/11/2021; final, 31/03/2022.
- Per ajuts d'execució bianual (2021-2022):
Execució: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació 2021: parcial, 15/11/2021; final, 31/03/2022
Justificació 2022: parcial, 15/11/2022; final, 31/03/2023

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret Legislatiu 1/2010, 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.

Objectius de desenvolupament sostenible

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

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic

Fons de prestació

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

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

Període de sol·licitud

2021: Pendent
2022: Pendent
2023: PendentCodi recurs:

21149

Suport econòmic a projectes que permetin mantenir, ampliar i millorar l'oferta d'habitatge de lloguer
assequible al municipi per aquells ens locals que tinguin conveni vigent amb l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya (AHC) per a la gestió del programa de mediació per al lloguer social, i/o per encàrrec de gestió
de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) -funcions de gestió d'activitats i serveis per l'ens-, des d'on s'estiguin
realitzant accions per al foment del lloguer assequible, i estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Local
d'Habitatge (XSLH) de Diputació de Barcelona.

Hi poden concórrer projectes que contribueixin a la captació de nous habitatges, la creació o enfortiment de
programes de mediació (borses), de programes de mobilització o gestió d'habitatges amb finalitats socials
impulsats des dels serveis municipals d'habitatge, facilitar l'accés dels arrendataris als habitatges o a
evitar-ne la pèrdua, facilitar l'augment de la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer
assequible.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

L'ajut es calcula multiplicant el total de l'aportació anual per un coeficient d'actuacions practicades, on el
total de l'aportació anual es composa de:
a) L'aportació anual base 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.
b) L'aportació anual variable es fixa per a cada ens destinatari en funció de la seva ràtio de:
- Estructura. Integritat de prestació de serveis d'habitatge, segons es disposi, en conveni amb l'AHC, d'OLH
i/o Borsa de lloguer.
- Borses d'habitatge. Habitatges gestionats en relació a la mitjana ponderada del total d'habitatges
gestionats a les Borses de Mediació de Lloguer Social (BMLLS).

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

Condicions de concertació

Condicions d'acceptació
Documentació per a l'acceptació

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

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

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

Documentació per a la justificació:
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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 C4-041, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-041-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
Programa de treball del fons de prestació.

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, 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

Pàgina 48 de 105

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


Urbanisme i habitatge
GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats

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 material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i
prog.Protec.Civil
Tel.:934 049 312
o.activitats@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21156

El recurs ofereix l'accés i la implementació de l'eina GIA, així com la formació contínua per a les persones
usuàries.

El GIA és una aplicació informàtica corporativa amb accés web, dissenyada i desenvolupada per la
Diputació de Barcelona per facilitar als ajuntaments usuaris la gestió de les activitats.

El GIA permet disposar d'una base de dades del cens d'activitats fàcilment actualitzable (dades generals,
classificació, situació administrativa, dades tècniques i sectorials, ubicació, fotografia, documentació
annexa). També es pot integrar amb les aplicacions de tramitació d'expedients d'activitats dels ajuntaments
per a l'actualització permanent de les dades del cens d'activitats.

Consulteu les condicions d'accés a l'aplicació i més informació referent a la publicació de les dades i la
vigència de l'assistència a:
https://www.diba.cat/documents/205293/228329434/Cat2019_GIA_condicions+acces.pdf

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

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

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Sol·licitud presentada correctament

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.
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Compromisos de qualitat:

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 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats; Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectables públics i les
activitats recreatives; Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Desenvolupament i
manteniment d'eines
informàtiques

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de
Cartografia i SIG Local
Tel.:934 022 036
ot.cartosig@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21152

Les administracions locals han de desenvolupar infraestructures i serveis d'informació geogràfica en l'àmbit
de la seva competència, d'acord amb la Directiva INSPIRE 2007/2/CE i la seva transposició (Llei 14/2010
LISIGE). En el marc d'aquest recurs, es faciliten les eines i la infraestructura necessàries per facilitar la
gestió del territori de manera homogènia i el compliment de la normativa vigent en aquest àmbit.

Es tracta d'un servei en continu que està subjecte a les especificacions de la prestació determinades al
document: http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/EspecificacioRecursSITMUN.pdf

El recurs inclou:
-  Connexió privada al SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal) mitjançant
usuari/contrasenya
-  Accés a diversos mòduls de gestió d'informació geogràfica de competència municipal
-  Descàrrega o extracció d'informació en diversos formats i i sistemes de coordenades
-  Creació d`un geoportal IDE local integrable al web de l'ajuntament
-  Formació en l'ús del SITMUN
-  Publicació d'informacions geogràfiques segons estableixen les legislacions sectorials
-  Incorporació al sistema de diverses informacions geogràfiques generades pels departaments de
la Diputació, els ens locals i altres administracions.

El servei inclou un accés privat a la extranet del SITMUN per poder accedir a certes funcionalitats privades
i per poder visualitzar informacions que, per les seves característiques, no poden ser publicades en obert.
Els usuaris han de demanar l'accés a través de la plataforma de gestió d'usuaris dels aplicatius de la
Diputació de Barcelona.

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.

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

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

Requisits de concessió:
 • L'ens local ha d'estar adherit a la xarxa local SITMUN.

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:

Cal adjuntar el document d'adhesió a la Xarxa Local SITMUN degudament signat. Descarregueu-lo a:
http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/AdhesioProtocolXLSITMUN.pdf  EL protocol està a:
http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/ProtocolXLSITMUN.pdf

Condicions d'execució i justificació
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Urbanisme i habitatge
Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUN

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

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 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del
recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023; Directiva INSPIRE 2007/2/CE del Parlament Europeu i del consell del 14 de març de 2007 per
la qual s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea; Llei 14/2010, de
5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya (LISIGE),
transposició de la directiva; Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el
sistema cartogràfic nacional; Decret 62/2010, 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de
Catalunya; Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la llei hipotecaria aprovada per Decret de 8 de
febrer de 1946 i del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu
1/2004, de 5 de març; Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament
de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovades pel Reial Decret 1690/1986,
d'11 de juliol; Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local.

Objectius de desenvolupament sostenible

Indústria, innovació i infraestructures

Ciutats i comunitats sostenibles

Pau, justícia i institucions sòlides

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Gestió dels cementiris municipals

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:
21153

Amb l'objectiu de millorar la gestió dels cementiris municipals, pot incloure l'elaboració de:
- Inventari de cementiris municipals: transformació dels llibres de registre del cementiri en una base de
dades GESCEM, amb la identificació de cada unitat d'enterrament i la seva informació associada (difunts,
titulars, concessions, etc.) i detecció de disfuncions. El programari per a la gestió posterior no s'inclou.
- Estudi de costos de manteniment de cementiris municipals: valoració del manteniment anual del cementiri
(urbanització i obra civil del recinte, reparacions de posada a punt, despeses i consums, i neteja), revisió
del compliment de la normativa vigent i anàlisi financera de les taxes.

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, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de viabiltat 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].

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 C1-139, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-139-21.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.

Altres condicions:
- Recurs exclussivament per a cementiris de propietat municipal o bé privats amb conveni de gestió a
càrrec municipal
- Els municipis que presentin sol·licitud del treball d'inventari han d'haver comunicat la designació del
Responsable de protecció de dades municipal a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i ho han de
consignar al formulari adjunt.

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%
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
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Urbanisme i habitatge
Gestió dels cementiris municipals

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.
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: Llei 2/1998, de 3 d'abril, de policia sanitària mortuòria; Decret 297/1997
de 25 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.

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 56 de 105

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

Urbanisme i habitatge

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

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.

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
PCOM-Aplicació informàtica per a la gestió de les emergències al
municipi

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 material
Realització de serveis i
activitats

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i
prog.Protec.Civil
Tel.:934 049 312
o.activitats@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21200

El recurs ofereix l'accés i la implementació de l'eina PCOM, així com la formació per a les persones
usuàries.

El PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal) es una aplicació informàtica de la Diputació de Barcelona en
suport web i adaptada a dispositius mòbils que facilita la gestió dels plans de protecció civil municipal i
dona suport als actuants locals en la gestió del risc. Aquesta aplicació també serveix per a la implantació
dels plans i la realització dels simulacres. El PCOM converteix el Duprocim en una eina operativa.

Beneficis de disposar del PCOM:
En la gestió de l'emergència: registrar avisos d'emergència i activar i desactivar el pla d'actuació municipal
per al risc que correspongui; realitzar la notificació de l'activació i desactivació del pla d'actuació municipal
al CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) via correu electrònic; mantenir la comunicació
entre els diferents actuants del comitè d'emergències municipal; fer avisos als elements vulnerables via
SMS. Realitzar informes de gestió de l'emergència; disposar d'un repositori de documents i eines de suport
per a la gestió de l'emergència.
En la realització de simulacres: Elaborar informes de gestió dels simulacres; revisar i actualitzar el
Duprocim.

Al PCOM trobareu:  fitxes d'actuació per risc actualitzades; informació de l'organigrama i contactes dels
membres del comitè d'emergències; informació i contactes dels elements vulnerables del municipi;
documents de suport per a la gestió de les emergències.

Per a l'accés al recurs PCOM és requisit disposar del document únic de protecció civil municipal
(Duprocim) aprovat, en fase d'homologació o homologat.

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

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

Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
 • Sol·licitud presentada correctament

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
Altres condicions:

Per a l'accés al recurs PCOM és requisit disposar del document únic de protecció civil municipal
(Duprocim) aprovat, en fase d'homologació o homologat.
Tindran prioritat en l'accés els municipis amb el DUPROCIM redactat per la Diputació de Barcelona, la
cartografia dels quals s'ha incorporat al SITMUN.
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Urbanisme i habitatge
PCOM-Aplicació informàtica per a la gestió de les emergències al
municipi

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.
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 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació
dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta;
Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Planejament urbanístic per a petits municipis

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

Codi recurs:
21203

Redacció d'instruments de planejament urbanístic per a petits municipis (fins a 5.000 habitants), vetllant per
la seva qualitat tècnica i jurídica, i orientat a promoure una planificació i ordenació urbanística coherent
amb el desenvolupament sostenible, el context social i econòmic i les prioritats dels governs locals.
Inclou les següents tipologies de plans, en les condicions específiques ressenyades en aquest recurs
(veieu mòdul "Condicions"):
- Avanç de POUM
- Modificacions puntuals de planejament general.
- Planejament derivat: plans especials de catàlegs de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no
urbanitzable, altres planejaments derivats (PPU, PMU, PEU), i modificacions de planejament derivat.

La redacció d'instruments de planejament corresponents a Urbanitzacions amb Dèficits Urbanístics (UDU)
haurà de sol.licitar-se a través del recurs corresponent: Estratègies i instruments per a urbanitzacions amb
dèficits.

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 de municipis de fins a 5.000 habitants, consells comarcals, 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.

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.

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 tres 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.
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Urbanisme i habitatge
Planejament urbanístic per a petits municipis
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Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Dades tècniques C1-160, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-160-21.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:
- Una 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:
- El cost de l'actuació (honoraris professionals de la licitació de la redacció integra del pla, valorats per la
unitat prestadora) no podrà superar la quantitat de 60.000 euros -(VA inclòs).
- Cas que l'ens local assumeixi al seu càrrec l'elaboració d'estudis o treballs vinculats necessàriament a
la figura de planejament a redactar i tramitar, l'ens ha de garantir la disponibilitat dels referits estudis de
forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació.
- La redacció de l'Avanç de POUM es condiciona al compromís explícit per part de l'ens beneficiari
d'assumir la continuació dels treballs de redacció i tramitació del POUM fins a la seva executitivitat i de
manera immediata a l'aprovació de l'avanç. Tanmateix, cal que l'ens local es posi en contacte amb la
unitat prestadora abans de formular la sol.licitud d'Avanç de POUM.
- En cas de que l'ens sol.licitant  no sigui un ajuntament, haurà d'acreditar competències (pròpies o
delegades) en relació a la figura de planejament objecte de sol·licitud.
- Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de
formular la sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

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

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.
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Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Decret Legislatiu 1/2010, 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.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Planificació de la intervenció en monuments
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Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni
Arquitectònic Local
Tel.:934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21204

Pot incloure l'elaboració de:
- Plans directors per a monuments declarats bé cultural d'interès nacional (BCIN) i, per tant, protegits.
Aquests plans identifiquen, valoren i programen les actuacions que cal dur a terme en un monument per
garantir-ne la conservació i el bon ús
- Estudis previs per desenvolupar la planificació del programa de necessitats i usos, tenint en compte els
antecedents històrics.

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

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

Grau de vinculació de la demanda a altres accions o la seva transversalitat 20

Gravetat o urgència de la problemàtica 20

Que el monument sigui protegit 10

[Nivell de protecció de bé cultural d'interès nacional BCIN 10p] [Nivell de protecció de bé
Cultural d'interès local BCIL 10p] [Nivell de protecció de bé de protecció urbanística o
similar BPU o similar 5p]

Existència d'estudis previs 20

[Estudis històrics 5p] [Documentació planimètrica 5p] [Estudi fisico constructiu 5p] [Estudi
estructural 5p] [Estudi geotècnic 5p] [Altres 5p] [fins un màxim de 20p]

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 C1-143, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-143-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues sol·licituds per ens local a triar entre els 4 recursos: Protecció del patrimoni arquitectònic, Recerca
històricoarqueològica, Planificació de la intervenció en monuments i Projectes d'intervenció en
monuments.

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 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
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Urbanisme i habitatge
Planificació de la intervenció en monuments

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- més de 50.000 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
Documentació per a la justificació:

Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Compromisos de qualitat:

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de
l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
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: Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català; 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

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i
prog.Protec.Civil
Tel.:934 049 312
o.activitats@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21211

Es dona suport a la redacció i homologació dels plans d'autoprotecció (PAU). Aquests instruments
preveuen les emergències que es poden produir en centres, empreses i instal·lacions com a conseqüència
de la seva activitat o externa, i hi inclouen les mesures de resposta davant de situacions de risc,
catàstrofes i calamitats públiques.

El recurs inclou:
- La redacció i suport a l'homologació dels PAU d'equipaments municipals i d'activitats
- La redacció dels protocols d'autoprotecció per a equipaments municipals quan no estiguin subjectes al
Decret 30/2015 o normativa que els substitueixi.

S'exclouen d'aquest recurs les escoles bressol.

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, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de vulnerabilitat dels usuaris, capacitat de l'establiment o activitat i ubicació 60

D'acord amb l'establert al Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centre
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció, es prioritzen per aquest ordre: PAU nivell A,
PAU nivell B i protocols.

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

Gradació en funció de la població, amb preferència pels ens que tinguin menys habitants.

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 C1-161, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-161-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues per ens. Cada sol·licitud de PAU s'ha de presentar de manera separada.
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Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret
30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i
es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i
prog.Protec.Civil
Tel.:934 049 312
o.activitats@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21213

Es dona suport a la redacció, realització de simulacres i implantació de Document Únic de Protecció Civil
(DUPROCIM).

La redacció del DUPROCIM, que incorpora tots els riscos que afecten al municipi, és obligatòria per als
municipis en els termes que estableix la normativa de protecció civil i el Decret 155/2014, pel qual s'aprova
el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals. El seu objectiu
és planificar la protecció civil en tot el seu terme municipal.

Es pot sol.licitar:
- La redacció del DUPROCIM
- L'actualització, revisió i simulacre del DUPROCIM homologat amb l'eina de gestió de l'operativa municipal
d'emergències
- La implantació del DUPROCIM homologat.

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 75.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de vulnerabilitat del municipi 50

Es té en compte el nombre riscos i els plans de protecció civil que cada municipi té
l'obligació o recomanació d'elaborar d'acord amb el Mapa de protecció civil de Catalunya,
així com el número d'urbanitzacions i altres vulnerables que s'han d'incorporar al
DUPROCIM i determinen el grau de vulnerabilitat del municipi. En cas de manca de
disponibilitat pressupostària per atendre tota la demanda es prioritzaran les sol·licituds de
redacció del DUPROCIM.

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

Gradació en funció de la població, amb preferència pels ens que tinguin menys habitants.

Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària 10

Es prioritzen els municipis amb sol.licituds reiterades no ateses en catàlegs anteriors per
manca de disponibilitat pressupostària.

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
Altres condicions:

Atès que són fases diferenciades, es valoraran per separat la redacció, l'actualització, revisió i simulacre
i la implantació del DUPROCIM homologat.
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Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació
dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Convocatòria
Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Redacció de plans,
projectes i informes

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i
prog.Protec.Civil
Tel.:934 049 312
o.activitats@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21216

Es dona suport a la redacció de plans d'inspecció i programes de verificació d'activitats comunicades, en el
marc del control ex post que estableix de forma obligatòria la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació
de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.

Els ajuntaments han de disposar de cens actualitzat i de l'aplicació informàtica GIA.

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

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin menys població 60

Gradació en funció de la població, amb preferència pels municipis que tinguin menys
habitants.

Situació socioeconòmica del municipi (nombre d'activitats i recursos tècnics) 30

Es prioritzen els municipis amb major nombre d'activitats, atès que la complexitat per a
l'ajuntament és major. En el cas de manca de disponibilitat pressupostària per atendre tota
la demanda es prioritzaran les sol·licituds dels ajuntaments que no hagin estat beneficiaris
d'aquest recurs en exercicis anteriors.

Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària
o tècnica

10

Es prioritzen els municipis amb sol.licituds reiterades no ateses en catàlegs anteriors per
manca de disponibilitat pressupostària.

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 C1-162, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-162-21.pdf

Altres condicions:
Per a la redacció de plans i programes de verificació d'activitats comunicades, els ajuntaments han de
disposar de cens actualitzat i de l'aplicació informàtica GIA.
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Plans i programes de verificació d'activitats comunicades

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.
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 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats; Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives;  Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Plans locals d'habitatge

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:
Oficina d'Habitatge

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

Període de sol·licitud

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

Codi recurs:
21221

Redacció de plans locals d'habitatge, consistents en instruments de planificació reglada, de contingut
analític, estratègic i propositiu, en els quals es defineixen les polítiques locals d'habitatge i el seu marc de
concertació en un escenari temporal de sis anys. Els plans són elaborats per equips redactors externs,
amb la participació tècnica i el lideratge polític de l'ens local.

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 de municipis d'entre 10.001 i 75.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de coherència: adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc
estratègic del municipi:

30

- Preferència pels municipis que millor justifiquin la necessitat de l'actuació, fent una
gradació en diferents categories (bona justificació / adequada justificació / insuficient
justificació).
- Preferència pels municipis que mostrin una major coherència entre les expectatives
plantejades amb el recurs i les característiques del mateix, fent una gradació en diferents
categories (bona coherència / adequada coherència / insuficient coherència).
- Preferència pels municipis que no diposin d'un pla local d'habitatge vigent o d'un
programa d'actuació municipal d'habitatge recent (PLH o PAMH) (sí/no).
Preferència pels municipis que siguin Àrea de Demanda Forta i Acreditada (sí/no).

Grau d'impacte i continuïtat: capacitat d'implementar les actuacions i de produir resultats
esperats de forma sostenible:

30

- Preferència pels municipis amb major nombre de recursos tècnics (departaments
específics i nombre de tècnics) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una
gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen.
- Preferència pels municipis que disposin de recursos materials (parc públic, habitatges
socials, terrenys municipals en que es pugui desenvolupar habitatge, solars buits) dedicats
a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una gradació: molts
recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen.
- Preferència pels municipis que disposin de recursos econòmics (pressupost
específicament destinat a habitatge) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació
(sí/no)
- Preferència pels municipis que hagin desenvolupat un menor nombre de mesures de
política d'habitatge el darrer any, fent una gradació: moltes/algunes/poques/cap mesura
desenvolupada o especificada.

Grau de viabilitat de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal,
metodològica o de gestió:

30

- Preferència pels municipis que disposin d'estudis previs que puguin facilitar l'execució del
treball (sí/no).
- Preferència pels municipis que no estiguin revisant i tramitant el seu planejament
urbanístic general que condicioni l'ús residencial (sí/no).
- Preferència per les actuacions que suposin un menor cost estimat, fent una gradació en
diferents categories (cost alt / cost mitjà / baix cost).

Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin menys població. 10

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

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
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Plans locals d'habitatge

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Documentació que s'ha d'annexar:
Dades tècniques C1-163, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-163-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Condicions d'execució i justificació
Obligació de cofinançament:

El cost del treball serà cofinançat per l'ens local: de 10.001 a 20.000 habitants: 10%; de 20.001 a 50.000
habitants: 20%; de 50.001 a 75.000 habitants: 30%. 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 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, 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; Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge; Decret Llei 1/2020, de 21 de gener,
pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar
l'accés a l'habitatge.

Objectius de desenvolupament sostenible

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Plans locals d'habitatge

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Programes d'actuació municipal d'habitatge

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:
Oficina d'Habitatge

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21233

Redacció de programes d'actuació municipal d'habitatge consistents en instruments de planificació no
reglada, de contingut analític, estratègic i propositiu, en els quals es defineixen les polítiques locals
d'habitatge per a municipis petits. Els programes són elaborats per professionals externs, amb la
participació tècnica i el lideratge polític de l'ens 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 d'entre 1.001 i 10.000 habitants

Criteris de la valoració: Puntuació:

Grau de coherència: adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc
estratègic del municipi:

30

- Preferència pels municipis que millor justifiquin la necessitat de l'actuació, fent una
gradació en diferents categories (bona justificació / adequada justificació / insuficient
justificació).
- Preferència pels municipis que mostrin una major coherència entre les expectatives
plantejades amb el recurs i les característiques del mateix, fent una gradació en diferents
categories (bona coherència / adequada coherència / insuficient coherència).
- Preferència pels municipis que no diposin d'un pla local d'habitatge vigent o d'un
programa d'actuació municipal d'habitatge recent (PLH o PAMH).
- Preferència pels municipis que siguin Àrea de Demanda Forta i Acreditada.

Grau d'impacte i continuïtat: capacitat d'implementar les actuacions i d'assolir resultats
esperats de forma sostenible:

30

- Preferència pels municipis amb major nombre de recursos tècnics (departaments
específics i nº de tècnics) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una
gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen.
- Preferència pels municipis que disposin de recursos materials (parc públic, habitatges
socials, terrenys municipals en que es pugui desenvolupar habitatge, solars buits) dedicats
a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una gradació: molts
recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen.
- Preferència pels municipis que disposin de recursos econòmics (pressupost
específicament destinat a habitatge) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació
(si/no)
- Preferència pels municipis que hagin desenvolupat un menor nombre de mesures de
política d'habitatge el darrer any, fent una gradació: moltes mesures /algunes/poques/cap
mesura desenvolupada o especificada.

Grau de viabilitat de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal,
metodològica o de gestió:

30

- Preferència pels municipis que disposin d'estudis previs que puguin facilitar l'execució del
treball (sí/no).
- Preferència pels municipis que no estiguin revisant i tramitant el seu planejament
urbanístic general que condicioni l'ús residencial (sí/no).
- Preferència per les actuacions que suposin un menor cost estimat, fent una gradació en
diferents categories (cost alt / cost mitjà / baix cost).

Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin més població. 10

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

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
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Urbanisme i habitatge
Programes d'actuació municipal d'habitatge

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

Documentació que s'ha d'annexar:
Dades tècniques C1-164, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-164-21.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
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2007, 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, 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; Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge; Decret Llei 1/2020, de 21 de gener,
pel qual es modifica el Decre Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar
l'accés a l'habitatge.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Projectes d'intervenció en monuments

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 Patrimoni
Arquitectònic Local
Tel.:934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21240

L'objectiu és la redacció i proveïment als ajuntaments dels següents documents tècnics necessaris per a la
intervenció en monuments:
- Avantprojectes d'intervenció en monuments, amb la definició de les línies bàsiques de la intervenció i
l'aproximació de costos d'obra
- Projectes bàsics i/o executius d'intervenció en monuments, amb les definicions tècniques per a l'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, consells comarcals

Criteris de la valoració: Puntuació:

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

Existència de finançament per a la proposta 25

Existència de finançament per les obres del projecte per l'any 2021 [10 punts]
Existència de finançament per les obres del projecte per l'any 2022 i següents [25 punts]

Gravetat i urgència de la problemàtica 25

Existència de documentació i estudis previs 20

Estudi històric [5 punts]
Estudi arqueològic [5 punts]
Estudi de la planimetria actualitzat [5 punts]
Estudi d'estructures i materials [5 punts]
Estudi geotècnic [5 punts]
Pla director [5 punts]
Pla d'usos [5 punts]
Altres [5 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 C1-145, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-145-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues sol·licituds per ens local a triar entre els 4 recursos: Protecció del patrimoni arquitectònic, Recerca
històricoarqueològica, Planificació de la intervenció en monuments i Projectes d'intervenció en
monuments.

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%

Pàgina 81 de 105



Urbanisme i habitatge
Projectes d'intervenció en monuments

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 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: Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català; 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

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

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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- 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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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 Patrimoni
Arquitectònic Local
Tel.:934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21255

Inclou la redacció del catàleg i del pla especial del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental, tant del sòl
urbà com del sòl no urbanitzable. Són documents per a la gestió urbanística i la protecció dels elements del
patrimoni immoble amb valor historicoarquitectònic des dels plans d'ordenació urbanística municipal
(POUM).

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

Criteris de la valoració: Puntuació:

Valoració per nombre d'habitants 40

de 0 a 20.000 habitants [40 punts]
de 20.001 a 50.000 habitants [20 punts]

Grau de viabilitat i edequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 30

No disposar de cap instrument urbanístic de protecció del patrimoni o d'un de més de 15
anys d'antiguitat des de la data de la seva aprovació

30

No disposar de cap instrument [30 punts]
Que tingui una antiguitat de més de 20 anys [20 punts]

Que tingui una antiguitat de més de 15 anys [10 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 C1-146, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-146-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues sol·licituds per ens local a triar entre els 4 recursos: Protecció del patrimoni arquitectònic, Recerca
històricoarqueològica, Planificació de la intervenció en monuments i Projectes d'intervenció en
monuments.

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 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 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
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Urbanisme i habitatge
Protecció del patrimoni arquitectònic

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.
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: Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català; 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

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Recerca historicoarqueològica

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 Patrimoni
Arquitectònic Local
Tel.:934 022 171
s.patrimonial@diba.cat

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21258

L'objectiu és la realització i proveïment als ajuntaments dels següents treballs necessaris per a la recerca
historicoarqueològica:
- Estudis històrics que impliquen la definició i valoració dels elements del patrimoni per a la seva
conservació i protecció posterior
- Projectes arqueològics i redacció de la documentació necessària per dur a terme intervencions
arqueològiques
- Direcció d'excavacions arqueològiques i supervisió tècnica especialitzada.

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 75.000 habitants, consells comarcals

Criteris de la valoració: Puntuació:

Valoració per nombre d'habitants 40

- de 0 a 20.000 habitants [40p]
- de 20.001 a 75.000 habitants [30p]

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

Existència d'una intervenció prèvia 15

- Existència d'una única intervenció: [15 punts].
- Existència de més d'una intervenció: [10 punts]

Grau de vinculació de la demanda a altres accions o a la seva transversalitat 15

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 C1-147, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-147-21.pdf

Nombre màxim de sol·licituds:
Dues sol·licituds per ens local a triar entre els 4 recursos: Protecció del patrimoni arquitectònic, Recerca
històricoarqueològica, Planificació de la intervenció en monuments i Projectes d'intervenció en
monuments

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 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 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
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Urbanisme i habitatge
Recerca historicoarqueològica

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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: Decret 78/2002, de 5 de març, de protecció de patrimoni arqueològic i
paleontològic; Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català.

Objectius de desenvolupament sostenible

Treball digne i creixement econòmic

Ciutats i comunitats sostenibles

Més informació: https://www.diba.cat/web/ods
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Urbanisme i habitatge
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o
cedits

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

Ajut econòmic

Procediment de concessió
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21263

Suport econòmic als ens locals que té per objecte el finançament d'obres de reforma, condicionament i
rehabilitació d'habitatges per ser incorporats a l'oferta d'habitatge assequible del municipi, que siguin de
propietat municipal, cedits als ens 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):
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 de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal i de
gestió:

30

- Preferència pels ens locals que disposin d'un projecte tècnic, fent una gradació en funció
del tipus de projecte que es disposi (projecte executiu/projecte bàsic o memòria valorada/
informe tècnic + pressupostos industrials/ avantprojecte/ estudi de viabilitat o alternatives/
estudis previs/altres/no es diposa de projecte).
- Preferència pels ens locals que disposin de recursos municipals per abordar l'actuació,
fent una gradació en diferents categories (suficients sense l'ajut de la Diputació / suficients
amb  l'ajut de la Diputació / parcial però significativament suficients amb l'ajut de la
Diputació / insuficients).
- Preferència pels ens locals que disposin d'un calendari d'execució estimat que sigui
coherent amb el calendari d'execució i justificació del recurs, fent una diferenciació segons
les següents categories (detallat i coherent amb el marc temporal del recurs  o detallat
però necessitarà probablement de pròrroga/ insuficientment detallat i/o incoherent amb el
marc temporal del recurs).

Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució: 30

- Gradació per tipologia d'actuació, de major a menor puntuació: rehabilitació, reforma,
condicionament, eficiència energètica, manteniment, realització parcial d'obra.

- Preferència pels ens locals:
. amb estudi que planifiqui i detalli el projecte, fent un barem en funció dels continguts
(memòria descriptiva, memòria justificativa, descripció de les prestacions d'habitatge a
nivell d'habitabilitat i accessibilitat, estudi de seguretat i salut, documentació gràfica).
. que detallin el pressupost, fent una gradació en funció d'aquest detall (amidaments i
pressupost o pressupost industrials/amidaments o pressupost/ pressupost
estimat/pressupost alçat/pressupost desglossat en la sol·licitud).
. que descriguin la planificació econòmica i d'execució de l'obra, que justifiquin el
percentatge que es preveu executar cada anualitat i sigui coherent amb el calendari
d'execució i justificació del recurs.

- Preferència per les propostes amb major nombre d'habitatges rehabilitats.

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

Mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat. 20

- Preferència pels municipis que proposin actuacions que incorporin mesures d'eficiència i
estalvi energetic, prioritzant sempre que sigui possible les passives.
- Gradació en funció del nivell de detall i justificació de les mesures d'eficiència i estalvi
energètic proposades.

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
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Urbanisme i habitatge
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o
cedits

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Dades tècniques C1-165, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-165-21.pdf
1) Justificació de titularitat de l'habitatge o del dret d'ús per un període mínim de 5 anys per mitjà d'un
règim de lloguer, cessió o altres.
2) Fotografies prèvies a la realització de l'actuació.
3) En el cas dels ajuts de caràcter plurianual i import superior a 40.000 euros: Acreditació
Intervenció/Secretaria de l'Ajuntament en la que hi constin les dades següents: a. Periodificació de la
despesa prevista per anualitats; b. Estructura de finançament.

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens.

Altres condicions:
-  L'ens local ha de ser el titular legal de l'habitatge. En el cas dels habitatges cedits, ha d'haver obtingut
un dret d'ús per un període mínim de 5 anys, prorrogables 5 anys més, per mitjà d'un règim de lloguer,
cessió o altres.
- L'habitatge ha de complir les condicions d'habitabilitat necessàries o estar en situació de complir-les
amb la intervenció proposada.
- Seran elegibles projectes amb una inversió total superior a 10.000 euros i inferior a 320.000 euros (IVA
inclòs).
- En el cas dels ajuts de caràcter plurianual i import superior a 40.000 euros: Les anualitats previstes
referides pels ens locals són orientatives, i podran ajustar-se en funció de la disponibilitat pressupostària
del centre gestor.

Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:

Capítol 6. A excepció de: Despeses de gestió o transferències a tercers

- 80.000 euros per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'habitatge de titularitat municipal en municipis
fins a 10.000 habitants, amb un màxim de 80.000 euros. L'actuació haurà d'estar definida en un projecte
o memòria valorada, presentada en el moment de la sol·licitud.
- 40.000 euros per a actuacions de reforma i/o condicionament d'habitatges de titularitat municipal o
cedits, amb un màxim de 40.000 euros per a habitatges de titularitat municipal i de 20.000 euros per a
habitatges cedits.

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

Import màxim d'ajut:
80000

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 C4-042, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-042-21.pdf

Altres condicions d'execució i justificació:
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Urbanisme i habitatge
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o
cedits

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

-  Per a ajuts econòmics superiors a 40.000 euros:
Execució: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació 2021: parcial, 15/11/2021; final, 31/03/2022
Justificació 2022: parcial, 15/11/2022; final, 31/03/2023
- Per a ajuts econòmics iguals o inferiors o a 40.000 euros:
Execució: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: parcial, 15/11/2021; final, 31/03/2022.

Compromisos de qualitat:

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

Normativa aplicable:
 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada: Llei 18/2007, 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.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
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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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:
- C4-001-20. 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),
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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
Suport en matèria urbanística

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 d'Urbanisme

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21290

Suport divers en matèria urbanística, orientat a la millora de l'acció dels governs locals en l'exercici de les
seves competències, tot vetllant per la qualitat tècnica i jurídica de les seves actuacions.
Inclou, per exemple:
- Estudis o treballs sectorials en matèria urbanística
- Urbanisme i salut: estudis de diagnosi i propostes
- Suport a la constitució del patrimoni públic de sòl i l'habitatge
- Redacció d'informes i assistència tècnica i jurídica en matèria d'urbanisme.

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, 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.
- Vomplementàriament, 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.

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.

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 es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
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Urbanisme i habitatge
Suport en matèria urbanística

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Dades tècniques C1-166, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-166-21.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.

Altres condicions:
- La redacció d'estudis sectorials en matèria urbanística, amb vinculació directa a la redacció de figures
de planejament o gestió, es condiciona al compromís explícit per part de l'ens beneficiari d'assumir,
simultàniament o amb immediata continuïtat, la redacció i tramitació de l'instrument de planejament o
gestió vinculat.
- L'assistència tècnica i jurídica en relació a expedients urbanístics no inclou la incoació i tramitació de
l'expedient administratiu, ni l'autoria dels informes preceptius associats als referits expedients.
- En relació amb els estudis sectorials, en cas de concurrència del contingut de l'estudi amb l'àmbit
d'actuació d'altres departaments de la corporació, es valorarà conjuntament el destí adequat de la
sol·licitud.
- Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens sol·licitant es posi en contacte amb la unitat prestadora
abans de formular la sol·licitud.
- Les actuacions de suport en matèria urbanística relatives a urbanitzacions amb dèficits urbanístics cal
sol·licitar-les a través del recurs "Estratègies i instruments urbanístics per urbanitzacions amb dèficits".

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: 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,
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Urbanisme i habitatge
Suport en matèria urbanística

Urbanisme i habitatge

Àrea Infraestructures i Espais Naturals

Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021

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

Pàgina 98 de 105

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


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

Pàgina 100 de 105

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


Urbanisme i habitatge
Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge

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:
Oficina d'Habitatge

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

Període de sol·licitud

2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Codi recurs:
21301

Espai d'interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d'experiències entre els municipis i altres
estructures locals que presten serveis locals d'habitatge (o que tenen voluntat de prestar-los en un futur).

El recurs inclou l'accés a la comunitat de pràctica "Comunitat d'Habitatge" de la Diputació de Barcelona i
als productes informatius, formatius i relacionals que es promoguin des de la Xarxa de Serveis Locals
d'Habitatge.

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.

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

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

Requisits de concessió:
 • Desenvolupar polítiques i serveis vinculats a l'habitatge o amb voluntat de desenvolupar-los en un
futur, i especificar-los
 • Identificar les persones de referència a nivell polític i tècnic

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 C1-168, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-168-21.pdf
Certificació de l'acord formal que acrediti l'aprovació pel Ple o per la Junta de Govern Local de la
voluntat d'adhesió a la XSLH.

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 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
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Compromisos de qualitat:

Garantir que un mínim del 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 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.

Objectius de desenvolupament sostenible

Ciutats i comunitats sostenibles

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

Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
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
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Compromisos de qualitat:

pertinents.
El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en
un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3
mesos.
En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes
d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.
Garantir que un mínim del 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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