
El Programa específic de resiliència local neix amb la vocació d'empoderar 
els municipis perquè esdevinguin espais de recuperació social i econòmica 

que potenciïn el dinamisme dels pobles i les ciutats, i facin possible un 
creixement sostenible des del punt de vista social, econòmic i ambiental.

Programa específic de resiliència local

Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023

     Contribuir a la 
reactivació econòmica i a la 
reducció de la desigualtat.

     Impulsar inversions 
locals estratègiques i 
sostenibles ambientalment.

     Afavorir l'estabilitat de 
les finances locals.

Ajuntaments de la 
província de Barcelona

Objectius Destinataris Dotació

50 M€

• Al FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL amb 
estratègies que facin valer i aprofitin les oportunitats i els 
recursos locals, la promoció de l’ocupació digna, les 
activitats productives, el comerç de proximitat, el turisme 
sostenible, la innovació i l’emprenedoria.

• Al FOMENT DE LA IGUALTAT, mitjançant actuacions 
orientades a erradicar la pobresa i desplegar polítiques 
d’inclusió social de les persones, amb l’objectiu de no 
deixar ningú enrere.

• A la SOLVÈNCIA FINANCERA LOCAL, per a aprofundir en 
l’enfortiment de les institucions públiques mitjançant el 
sanejament i/o liquidació d'entitats.

A quines actuacions dona suport?

Les actuacions han d’alinear- 
se amb els objectius de 

desenvolupament sostenible 
de l’Agenda 2030:

Despesa elegible: 
capítols 1, 2, 4 (foment del 

desenvolupament econòmic 
local i foment de la igualtat); 

4, 9 (solvència financera 
local) del pressupost de 

despeses dels ens locals.

Actuacions sostenibles 
socioeconòmicament:A



• A NOVA INVERSIÓ I MANTENIMENT I REPOSICIÓ 
D'INVERSIONS, la qual cosa inclou actuacions inversores 
que contribueixin a consolidar ciutats i pobles 
perdurables i segurs, aportant respostes integrals i 
resilients als riscos existents, com la protecció del 
patrimoni arquitectònic i la creació i el manteniment 
d’infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat.

• A la TRANSFORMACIÓ DIGITAL, la qual cosa inclou 
actuacions inversores que promoguin la innovació i 
redueixin la bretxa digital.públiques mitjançant el 
sanejament i/o liquidació d'entitats.

• A actuacions inversores orientades a MILLORAR LA 
CAPACITAT DELS GOVERNS LOCALS PER A LA MITIGACIÓ 
DEL CANVI CLIMÀTIC, l’adaptació a aquest canvi, la 
reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca per tal de 
reduir les emissions i augmentar la seva resiliència davant 
les commocions mediambientals, així com per a contribuir 
a l’eficiència energètica. Això inclou la implementació 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques o les inversions en 
matèria de residus.

Les actuacions han d’alinear- se 
amb els objectius de 

desenvolupament sostenible de 
l’Agenda 2030:

Les actuacions han d’alinear- se 
amb els objectius de 

desenvolupament sostenible de 
l’Agenda 2030:

Despesa elegible: 
Despesa elegible: capítols 6, 7 

del pressupost de despeses dels 
ens locals.

Despesa elegible: 
capítols 6, 7 del pressupost de 

despeses dels ens locals.

Actuacions sostenibles 
mediambientalmentB

Actuacions sostenibles 
territorialmentC



  Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
  Direcció de Serveis de Cooperació Local

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/

https://www.diba.cat/web/plaxgl

Els ajuntaments han de manifestar quina part de l’import total 
reconegut destinaran a despeses corrents (capítols 1, 2 i 4) i de 
capital i financeres (capítols 6, 7 i 9). La quantia que es pot destinar 
a cadascun dels dos grups anteriors no pot ser inferior a 7.000 €.

Fins al 30-11-2021

Com es gestiona?

Sol·licitud 

1

El termini màxim de resolució és de tres 
mesos a comptar de l’endemà de la data en 
què finalitza el termini de sol·licitud. Una 
vegada aprovats els ajuts, no s’admet 
redistribuir-los entre capítols de despesa.

3 mesos

Concessió

2

2021 i 2022. 
No prorrogable.

Termini màxim: 
31-12-2022

Execució

3

Els ajuntaments destinataris han de vincular 
cadascuna de les despeses a les actuacions, 
els àmbits i els objectius de desenvolupament 
econòmic sostenible elegibles.

Voluntària: 15-11-2022
Final: 02-01-2023 
a 31-03-2023

Justificació

4


