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Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
 
Programa específic de resiliència local 2.0 
 
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 
 
 

 

1. Quin és l’import atorgat de l’ajut? 
La resolució d’aprovació del programa és va notificar a cada ens beneficiari al mes 
de març de 2022. És pot consultar la publicació al BOP al següent enllaç: 
https://bop.diba.cat/anunci/3216271/aprovacio-del-programa-especific-de-
resiliencia-local-2-0-diputacio-de-barcelona-direccio-de-serveis-de-cooperacio-local 

 

2. On es pot descarregar el formulari d’acceptació? 
Des del menú d’expedients del Portal Municipal de Tràmits és pot descarregar el 
formulari d’acceptació o bé a la seu electrònic a tràmits i serveis dels ens locals al 
següent enllaç:  
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/fitxaP300.asp#resiliencia_2 

 

3. És pot realitzar l’acceptació de l’ajut des del menú de convocatòries 
actives del Portal Municipal de Tràmits?  
No, l’acceptació es realitza des del menú d’expedients del Portal Municipal de 
Tràmits. Des del menú de convocatòries actives s’accedeix a sol·licituds. 

 

4. Les actuacions subvencionables han de ser independents de les 
atorgades al Programa específic de resiliència local? 
Poden ser actuacions independents o poden ser les mateixes que es justifiquen al 
Programa específic de resiliència local sempre i quan les despeses que es justifiquin 
siguin diferents. 

 

5. Es pot destinar la totalitat de l’import concedit a una única anualitat i 
tipologia de despesa? 
Sí, sempre i quan es periodifiqui la totalitat de l’ajut al 2022. Tenint en compte que 
el que es periodifiqui a l’any 2022 s’ha d’executar com a màxim a 31 de desembre 
de 2022 (no hi ha pròrrogues). 

 

6. Les despeses de romanent líquid de tresoreria són subvencionables?  
Sí, són subvencionables les despeses relatives a capítol 4 de transferències corrents 
per despeses de romanent líquid de tresoreria i les de sanejament i/o liquidació 
d’entitats. 

 

7. En cas de concentrar la totalitat de l’import en despesa inversora, es 
rebrà el pagament avançat d’aquella part que estava assignada 
inicialment a despesa corrent? 
No, el pagament avançat es correspondrà únicament amb l’import inclòs en el 
formulari d’acceptació a la Línia de suport 2 “Serveis i activitats resilients”  
corresponents als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de despeses dels ens executors i 
periodificat a l’any 2022. El pagament avançant d’aquesta línia periodificat per a l’any 
2023 s’efectuarà a partir de la justificació del 100% de l’import periodificat per a l’any 
2022, i sempre que el pressupost de l’exercici 2023 resti obert.  
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8. Quines són les actuacions elegibles?  
El règim del Programa enumera a l'article 6 (punt 2 i punt 3) diferents actuacions 
elegibles tant per la Línia 1 com per la Línia 2. Aquesta llista d’actuacions pren com 
a referència els eixos de les polítiques públiques incloses en el Pla d’Actuació de 
Mandat de la Diputació de Barcelona però no és una llista tancada d’actuacions. Tal 
com especifica el règim també a l’article 6, les actuacions poden ser aquestes entre 
d’altres  sempre i quan siguin despeses a càrrec dels capítols 6 i 7 del pressupost 
de despeses dels ens executors pel que fa a la Línia 1 i  despeses a càrrec dels 
capítols 1, 2 i 4 del pressupost de despeses dels ens executors pel que fa a la Línia 
2.  

 

9. Cal que l’Ajuntament tingui o aprovi un Pla Antifrau? 
Atès no és un programa que gestioni fons europeus, no s’aplica la normativa 
d’aquests i, per tant, no cal tenir el Pla Antifrau. 

 
 
 
 
 
 

...................................................  
 
 

Espai de tràmits  
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio  

 
 

Informació i assistència  
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local  

Direcció de Serveis de Cooperació Local  
Tel. 934 022 209  

ds.cooperacio@diba.cat 
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