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Programa específic de resiliència local 



Introducció 

 En el context de recuperació posterior a la pandèmia de la COVID-19, la Diputació de Barcelona vol promoure 
un nou programa de suport als municipis per estimular el rellançament de l’economia local a través del 
foment d’actuacions de promoció econòmica i d’inversions estratègiques que potenciïn un desenvolupament 
sostenible del territori.  
 

 El nou programa està categoritzat com a programa específic en el marc del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (clàusula 12 del Protocol  general).  
 

 Per reforçar el principi d’autonomia local, el programa es configura de manera flexible i articula la distribució 
de les concessions inicials entre les diverses línies de suport d’acord amb les necessitats que manifestin els 
municipis en la fase de sol·licitud. 
 

 El Programa es planteja vinculat a la triple dimensió de sostenibilitat que preveu l’Agenda 2030: 
sostenibilitat socioeconòmica, sostenibilitat mediambiental i sostenibilitat territorial. 
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 En el marc de l’Agenda 2030 i el Pla d’actuació de la Diputació de Barcelona per al mandat 2020-2023, el 
nou Programa específic de resiliència local donarà suport a les actuacions locals següents:       

Actuacions i despesa elegible 
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Actuacions sostenibles 
socioeconòmicament  

Actuacions sostenibles  
territorialment 

Despesa corrent i financera 
(Capítol 1, Capítol 2, Capítol 4 
 i Capítol 9) 

Despesa inversora 
(Capítol 6 i Capítol 7) 

Despesa inversora 
(Capítol 6 i Capítol 7) 

Actuacions sostenibles  
mediambientalment 



Fases de gestió  

 Execució 2021 i 2022, no prorrogable. 
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30/09/21 
Aprovació  

Programa Ple 

28/02/22 
Aprovació  

Concessions 
Presidenta 

30/11/21 
Fi presentació 

Sol·licituds 

15/11/22 
Justificació 
voluntària 

31/03/23 
Justificació 

final 

01/01/2021 

01/01/21 – 31/12/22 
Execució 

31/03/2023 

• El termini màxim de resolució és de 
tres mesos, des del termini de 
sol·licitud. 
 

• El període d’execució s’establirà en 
l’acte de concessió, amb termini 
màxim 31/12/2022. 



 30/09/2021. Aprovació del programa  
 

       Quantia: 50 MEUR (anualitat 2022)     Destinataris: Ajuntaments 
 
• Òrgan d'aprovació: Ple. 

 
• S’autoritza la despesa del programa i s’aproven els les dotacions assignades als municipis (concurrència 

no competitiva). 
 

• L’objecte del Programa no es cenyeixi exclusivament a projectes directament o indirectament relacionats amb 
la pandèmia i les seves conseqüències, sinó que es dona una major amplitud i llibertat als municipis en 
destinar els recursos que s’hi atorguen. 
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2 Fases de gestió  



Tipologia d’actuacions (1/3) 

 
 Foment del desenvolupament local, mitjançant estratègies de 

desenvolupament econòmic que posin en valor 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. 
 

 Foment de la igualtat, mitjançant actuacions orientades a erradicar la 
pobresa i desplegar polítiques d’inclusió social de les persones, amb 
l’objectiu últim de no deixar ningú enrere. 

 
 Solvència financera local, per tal d’aprofundir en l’enfortiment de les 

institucions públiques mitjançant el sanejament i/o liquidació d'entitats 
respecte les quals l'ens destinatari n'és titular o n'ostenta participació, 
l’amortització de deute i el finançament del romanent de tresoreria per a 
despeses generals negatiu. 
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Actuacions sostenibles 
socioeconòmicament  

Despesa corrent i financera 
(Capítol 1, Capítol 2, Capítol 4 
 i Capítol 9) 



Tipologia d’actuacions (2/3) 

 
 Inclou actuacions inversores per millorar la capacitat dels governs locals 

relacionada amb 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 contribuir a l’eficiència energètica, el que inclou la implantació 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques o les inversions en matèria de residus. 
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Despesa inversora 
(Capítol 6 i Capítol 7) 

Actuacions sostenibles  
mediambientalment 



Tipologia d’actuacions (3/3) 

 
 Nova inversió i manteniment i reposició d’inversions, el qual inclou 

actuacions inversores que contribueixin a la consolidació de ciutats i pobles 
perdurables i segurs, aportant respostes integrals i resilients als riscos 
existents, com, per exemple, la protecció del patrimoni arquitectònic, i la 
creació i manteniment d’infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat. 

  
 Transformació digital, el qual inclou actuacions inversores per tal de 

promoure la innovació i reduir la bretxa digital. 
 

9 

Actuacions sostenibles  
territorialment 

Despesa inversora 
(Capítol 6 i Capítol 7) 



 30/11/2021. Presentació de sol·licituds 
• Els ajuntaments han de manifestar quina part del seu 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 cada  grup de 
despesa no pot ser inferior a 7.000 €.  

• No s'especifiquen els projectes dins de cada línia.  
 
 31/12/2021. Instrucció de sol·licituds 

• Instrucció formal a càrrec del centre gestor del programa: Direcció de Serveis de Cooperació Local de la 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local. 

• Revisió de que consta una proposta de distribució per línies, no se supera la dotació de l’ens i qui signa la 
sol·licitud ho pot fer.  

 
 01/03/2022. Aprovació de les concessions 

• Òrgan d’aprovació: Presidenta de la Diputació de Barcelona. El termini màxim de resolució és de tres mesos, a 
comptar des de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud. 

• Es reajusta l'autorització de depesa inicial i es disposa la despesa per capítol en funció de les sol·licituds. 
• L’aprovació de les concessions implica una modificació de crèdit prèvia per ajustar la distribució inicial. 
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2 Fases de gestió  



 31/12/2022. Execució  
 
• El període d’execució s’establirà en l’acte de concessió, amb termini  
      màxim 31/12/2022. 
• No s'admeten les redistribucions dels imports entre línies.  
• No s'admeten les ampliacions de terminis. 
 
 31/03/2023. Justificació   
 
• Terminis:  
      - 1a justificació voluntària: 15/11/22.  
      - Justificació import definitiva: 31/03/23.  
 
• Els ajuntaments destinataris han de vincular cadascuna de les despeses realitzades a les actuacions, àmbits i 

Objectius de Desenvolupament Econòmic Sostenible elegibles. 
 

• Per a retre comptes en relació amb la implementació i compliment dels objectius, el Programa es dota d’un 
sistema de seguiment i avaluació propi. 
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2 Fases de gestió  



Variables bàsiques:  

 Assignació mínima garantida. Per garantir uns imports suficients per a 
tothom i la possibilitat de cobrir les despeses associades a l’actuació: 

 
   
 Població. Principal variable explicativa de les diferències entre ens locals i 

un indicador fiable, simple, transparent i comprensible. 
 
 

 Extensió. Determinant pel que fa a algunes despeses estructurals dels 
ajuntaments, algunes associades a serveis mínims, amb independència de la 
seva població. 
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3 Sistema de distribució 



Variables de situació econòmica i d’hisendes locals:  

 Desocupació. Mitjana des de gener de 2020 a abril de 2021 per pal·liar l’efecte 
d’incidents específics derivats de la pandèmia. Mètode híbrid entre taxa i nombre 
d’aturats, reflecteix la incidència de la desocupació en termes absoluts i relatius. 

 
 RFBD. Invers de la Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) per habitant, que té 

en compte rendes del treball i de tipus subvencional. 
 

 % població amb ingressos <7.500 euros anuals. Permet detectar municipis 
amb bosses significatives de persones amb carència severa de recursos, no hi 
ha dades de municipis de menys de 500 hab. pels quals s’imputa una xifra igual 
a la del municipi amb menor percentatge. 

 
 Ingressos propis corregits per esforç fiscal. Usat en la distribució del PGI, 

permet definir municipis amb menor capacitat financera modulant en funció de 
l’ús efectiu del potencial recorregut recaptatori. 
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Distribució segons variables: 
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Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

Àrea de Presidència 
ds.cooperacio@diba.cat I www.diba.cat/plaxgl 
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