
COM DEMANAR SUPORT?

EN QUÈ 
ES CONCRETA?

 

En oferir un suport flexible i especialitzat als ens locals en el
marc de les convocatòries que es publiquin dels Fons Next
Generation EU tant per a maximitzar el nombre de projectes

finançats mitjançant aquests fons a la província de
Barcelona com per a garantir-ne una execució eficaç

Unitat Next Diba
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local

Àrea de Presidència
Rambla de Catalunya, 126, 8a planta. 08008 Barcelona

PROGRAMA ESPECÍFIC

Aprovació d'una nova convocatòria de
subvenció dels fons NextGenerationEU
per part de l'Estat o del Govern de la
Generalitat

SISTEMA
D'ALERTES

 Subscriu-te al sistema d'alertes
NEXT DIBA per estar al cas de

totes les convocatòries!

https://formularis.diba.cat/al
erta-convocatories-fons-

next-generation-eu

Activació de la línia de
suport al Portal Municipal

de Tràmits (PMT) de la
Diputació de Barcelona

L'ens local rebrà una comunicació per correu electrònic
informant de la convocatòria i del suport que pot sol·licitar a
la Diputació de Barcelona

Transcorreguts 2 dies des de la
publicació de la convocatòria al

BOE o DOGC

Assessorament integral en fase de
sol·licitud per a ajuntaments de fins a

5.000 habitants.

La Diputació de Barcelona podrà habilitar,
"addicionalment" recursos de tipus tècnic,

econòmic o de prestació directa. 

Independentment de la convocatòria,
aquests 2 recursos sempre estaran
disponibles i es podran sol·licitar:

Assessorament procedimental en fase de
sol·licitud per al conjunt d'ajuntaments de

la província de Barcelona.

https://formularis.diba.cat/alerta-convocatories-fons-next-generation-eu


Un cop finalitzat el suport, l'ens local podrà
presentar directament el projecte a la
convocatòria estatal o autonòmica 

Un cop presentada la sol·licitud de suport,
la Diputació de Barcelona la revisarà
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Caldrà sol·licitar a través del Portal Municipal de Tràmits
cadascun dels recursos habilitats a la convocatòria que
siguin d'interès per l'ens local 

la sol·licitud s'ha
presentat correctament?

la sol·licitud presenta
errades?

L'ens local tindrà 5
dies per esmenar les

erradesUn cop aprovat el suport la Diputació
de Barcelona acompanyarà l'ens local
en el marc acordat

Únicament es podrà demanar suport en
el cas de disposar d'un projecte madur,

amb un treball previ al darrere!

PROGRAMA ESPECÍFIC

Si l'ens local està interessat, pot presentar una sol·licitud de
suport a la Diputació de Barcelona amb una antelació

mínima de 3 setmanes abans de que es tanqui la
convocatòria estatal/autonòmica 



Oferir un suport flexible i especialitzat als ens locals en el marc
de les convocatòries que es publiquin dels Fons Next Generation

EU, tant per a maximitzar el nombre de projectes finançats
mitjançant aquests fons a la província de Barcelona com per a

garantir-ne una execució eficaç.
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PROGRAMA ESPECÍFIC

FUNCIONAMENT
L'assistència es durà a terme a través de l'aprovació de  LÍNIES DE SUPORT 

Cada línia de suport correspondrà amb una convocatòria dels Fons Next GenerationEU on els ens locals
puguin ser entitats beneficiàries.

CARTERA DE RECURSOS
A) RECURSOS PERMANENTS
Per a cada línia de suport s'activen de forma automàtica 2 recursos tècnics, responsabilitat de la Unitat Next Diba.

Assessorament integral en fase de sol·licitud per a
ajuntaments de fins a 5.000 habitants.

Assessorament procedimental en fase de sol·licitud per
al conjunt d'ajuntaments de la província de Barcelona.

NO SON
OBLIGATORIS

 Cada cop que s'aprovi una
convocatòria, la Unitat Next
DIBA es posarà en contacte

amb el centre gestor
corresponent per demanar si

està interessat en activar
algun d'aquests recursos

Aprovació d'una convocatòria
de subvenció dels fons

NextGenerationEU per part de
l'Estat o del Govern de la

Generalitat

Dos dies després de la
publicació de la convocatòria

al BOE o DOGC, activació de la
corresponent línia de suport al

PMT 

Activació dels 2 recursos
tècnics permanents i anàlisi
de la possibilitat d'activació

d'altres recursos 

B) ALTRES RECURSOS ESPECÍFICS
Per a cada línia de suport es podran activar recursos addicionals als permanents.

Assessorament tècnic en fase de sol·licitud

Ajut econòmic

Prestació directa

Per una banda, la Unitat Next Diba en col·laboració amb la DSCL podrà activar el recurs "Assessorament procedimental i
tècnic en fase de gestió", així com el recurs "Assessorament integral en fase de sol·licitud" per a altres trams de població.  

I per altra banda, els centres gestors competents per raó de la matèria de la línia de suport que s'aprovi podran decidir si
activar o no algun dels següents recursos, dels quals seran responsables últims de la seva execució: 

CENTRES GESTORS


