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Què permet? 
 
Presentar sol·licituds per a l’atorgament dels ajuts previstos en la segona edició del Programa 
complementari de modernització de polígons. 
 
Les intervencions que constitueixen l’objecte del present Programa complementari aniran 
referides, especialment, a aquells àmbits on existeixen problemes que afecten la disponibilitat 
i la qualitat del recurs, així com aquells en els quals es constatin dificultats per aconseguir una 
gestió sostenible de l’aigua per a usos municipals. 
 
Els projectes que poden ser objecte de suport s’han d’emmarcar en una de les següents línies 
de suport: 

o Línia de suport a plans integrals: Té per objecte el finançament d’intervencions d’alt 
impacte basades en un plantejament integral i estratègic, que tenen per objectiu 
transformar un teixit territorial constituït normalment per polígons urbanístics amb una 
continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una dimensió suficient perquè les 
diferents empreses i els polígons que el conformen puguin desenvolupar iniciatives 
conjuntes. 

o Línia de suport a projectes específics: Té per objecte el finançament d’intervencions 
puntuals en diversos polígons urbanístics d’un municipi, o bé d’intervencions puntuals 
en un o diversos polígons urbanístics amb una continuïtat actual o tendencial. 

Qui el pot demanar? 
 
Municipis de la demarcació territorial de Barcelona que tinguin, en els territoris respectius, 
polígons d’activitat econòmica. 
 
Quan es pot demanar? 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació del present 
Programa complementari al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 30 de 
novembre del 2018. 
 
El centre gestor responsable de rebre i tramitar la sol·licitud dels ajuts és la Gerència de 
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. 
 
Quina documentació cal aportar? 
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar necessàriament de la memòria normalitzada de sol·licitud 
P1-017-16 per a la Línia de suport a plans integrals i P1-018-16 per a la Línia de suport a 
projectes específics. 
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Addicionalment, cal presentar la documentació complementària que es detalla a continuació. 
Dins de la Línia de suport a plans integrals: 

o Pla d’acció, d’acord amb el document "Orientacions per a l’elaboració d’un Pla d’acció 
de Polígons d’activitat econòmica", degudament signat pels ens destinataris i per 
l’entitat privada de representació i/o gestió del/-s PAE. 

o Avantprojectes, projectes o memòries valorades de l’actuació o les actuacions que 
són objecte de suport. 

o Relació d’empreses instal·lades a cada PAE, d’acord amb el model normalitzat. 

Dins de la Línia de suport a projectes específics: 

o Avantprojectes, projectes o memòries valorades de l’actuació o les actuacions que 
són objecte de suport. 

o Relació d’empreses instal·lades a cada PAE, d’acord amb el model normalitzat. 

Sense perjudici de la documentació assenyalada, els ens destinataris poden aportar tots 
aquells documents que estimin adients a l’efecte de ser considerats en la fase de valoració de 
les sol·licituds. 
 
On i com es fa? 
 
Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i 
altres administracions. 
 
Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se mitjançant 
nom d'usuari i contrasenya. 
 
Quan es dóna resposta? 
 
El procediment de concessió dels ajuts es resoldrà en un termini no superior a quatre mesos, 
des de la data en què finalitzi el corresponent termini de sol·licitud. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són: 

o Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l’existència 
de defectes esmenables. 
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o Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de 
defectes esmenables. 

o En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la 
sol·licitud. 

o Estimada: Des del moment en què és objecte d’una concessió, en haver-se localitzat 
recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una millor valoració en aplicació 
dels criteris establerts. 

o Desestimada: Des del moment en què no és objecte d’una concessió, per haver-se 
esgotat els recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una pitjor valoració, en 
aplicació dels criteris establerts, per no complir amb les condicions administratives i 
tècniques establertes o per haver desistit d’ella l’ens sol·licitant. 

En cas que el centre gestor determini que a la sol·licitud hi ha defectes esmenables que no 
puguin corregir-se automàticament, requerirà a l’ens destinatari per a que esmeni el tràmit 
corresponent. L’ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de rebre la 
notificació electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud. 
 
Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admetrà la presentació, en el marc d’un 
requeriment d’esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat. 
 
Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador de la segona edició del Programa complementari de modernització de 
polígons, en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
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