
Municipis de �ns a 10.000 habitants
Ho sol·licita i gestiona el consell comarcal per 
als seus municipis. La quantitat de tallers varia 
en funció del nombre de municipis de �ns a 
10.000 habitants.

Els cursos es poden realitzar de forma presencial o virtual 
�ns al 31 de desembre de 2022.
L’ajuda econòmica es pot demanar des del 5 de gener �ns 
al 30 de setembre de 2022.

setdiba@diba.cat  •  gb.innovaciod@diba.cat

Materials útils per a promoure l'ús del canal digital:
https://setdiba.diba.cat/node/879    

Consells comarcals
El consell comarcal ha de sol·licitar els tallers en funció de les 
necessitats dels seus municipis de �ns a 10.000 habitants.
Els cursos, dirigits a tots els municipis destinataris, es poden 
fer de manera presencial a qualsevol punt de la comarca o 
de manera virtual. 

Municipis de 10.001 a 50.000 habitants 
i mancomunitats i consorcis locals
1 sol·licitud per ens

Les empreses i autònoms del teu municipi tenen 
problemes per fer tràmits online? Ajudar-los en 
aquest context de pandèmia és essencial.

La Diputació de Barcelona dona suport econòmic 
a tallers pràctics (presencials o virtuals) que impul-
sin l'ús de la tramitació electrònica entre em-
preses, entitats i col·legiats professionals.

Tallers de promoció del canal 
electrònic, l’accés a la informació 

pública i la transparència per a 
entitats i empreses

+ informació

Fomentar l’ús del canal 
digital i dels mitjans 
d’identi�cació electrònica

Impulsar l’ús de les eines 
d’enviament de factures 
i licitació electrònica

Fomentar l’ús de la 
�nestreta única 
empresarial

Impulsar la tramitació i 
justi�cació de subvencions
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Ajudar les gestories 
en la seva relació amb 
l’Administració

Ajudar col·lectius 
professionals o 
socials concrets en la 
seva relació amb 
l’Administració

Donar a conèixer 
el dret d’accés a la 
informació pública

Donar a conèixer el 
portal de transparència 
i fomentar l’ús de les 
dades obertes
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Import
variable

segons el 
nombre de 
municipis

Ajut de
1.500 €

Mínim 10 assistents/taller.

Import màx. subvencionable/taller: 100 eur/hora de taller.

Al �nal de cada taller s’haurà d’enviar als assistents 
un formulari de valoració del taller proporcionat per la 
Diputació de Barcelona.

Els materials de suport del taller s’hauran de lliurar en lli-
cència Creative Commons Reconeixement - No comer-
cial (CC BY-NC) perquè puguin ser reutilitzats per 
altres administracions públiques que vulguin fer tallers.

Qui ho pot sol·licitar?

Quins objectius han 
de tenir aquests tallers?

Requisits

Més informació per sol·licitar el recurs Promoció del canal 
electrònic, l’accés a la informació pública i la transparència:    

https://bit.ly/informacio-canal-electronic


