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En data 20 de desembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat el Catàleg de
Serveis [2] per l’any 2019.
Des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona s'ofereixen 20 recursos diferents per
acompanyar-vos en la millora del medi ambient i la cultura de la sostenibilitat.
Podeu consultar els diferents recursos emprant el cercador del catàleg: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/
[3]
Com totes les àrees, els recursos s’organitzen per temàtiques i per les tipologies següents:
Recursos econòmics

Adequació acústica de locals [4].
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica [5].
Suport a les agències d'energia [6].
Activitats de sensibilització i educació ambiental [7].
Activitats i projectes d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals. Va d’aigua [8].
El termini per sol·licitar les peticions de suport econòmic finalitza el 7 de febrer de 2019.
Recursos tècnics
Els recursos tècnics que us oferim són molt diversos:

Avaluació de la qualitat de les aigües de fonts naturals [9]
Avaluació del soroll [10]
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció [11]
Estudis de la qualitat de l'aire [12]
Mesures dels camps electromagnètics [13]
Mesures locals contra el canvi climàtic: adaptació i mitigació [14]
Promoció de la mobilitat sostenible [15]
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables [16]
Suport a la gestió ambiental de residus, neteja viària i inventaris d'edificis municipal amb amiant [17]
Suport a la gestió ambiental sostenible de l'abastament d'aigua [18]
Suport a la gestió ambiental sostenible del verd urbà, horts públics i planejament urbanístic [19]
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Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental [20]
Campanyes d'estalvi energètic en equipaments: 50/50 i passa l'energia per la pobresa energètica [21].
Recursos materials
Us oferim dos recursos material molt diferents:

Cessió de bicicletes elèctriques [22]
Tallers ambientals per a municipis de menys de 50.000 habitants [23]
Ordenat pels temes dels Grups de treball i Comissions de la Xarxa
ENERGIA

Activitats de sensibilització i educació ambiental [7]
Campanyes d'estalvi energètic en equipaments: 50/50 i passa l'energia per la pobresa energètica [21]
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica [5]
Mesures locals contra el canvi climàtic: adaptació i mitigació [14]
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables [16]
Suport a les agències d'energia [6]
AIGUA

Activitats i projectes d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals. Va d’aigua [8]
Avaluació de la qualitat de les aigües de fonts naturals [9]
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica [5]
Suport a la gestió ambiental sostenible de l'abastament d'aigua [18]
ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC I BIODIVERSITAT URBANA

Activitats de sensibilització i educació ambiental [7]
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica [5]
Mesures locals contra el canvi climàtic: adaptació i mitigació [14]
Suport a la gestió ambiental sostenible del verd urbà, horts públics i planejament urbanístic [19]
SOROLL

Adequació acústica de locals [4]
Avaluació del soroll [10]
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció [11]
QUALITAT DE L'AIRE I MOBILITAT SOSTENIBLE

Cessió de bicicletes elèctriques [22]
Estudis de la qualitat de l'aire [12]
Mesures dels camps electromagnètics [13]
Promoció de la mobilitat sostenible [15]
EDUCACIÓ AMBIENTAL

Activitats de sensibilització i educació ambiental [7]
Activitats i projectes d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals. Va d’aigua [8]
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Campanyes d'estalvi energètic en equipaments: 50/50 i passa l'energia per la pobresa energètica [21]
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental [20]
Tallers ambientals per a municipis de menys de 50.000 habitants [23]
HORTS URBANS

Suport a la gestió ambiental sostenible del verd urbà, horts públics i planejament urbanístic [19]
RESIDUS

Activitats de sensibilització i educació ambiental - [7]Prevenció de residus, especialment plàstics, tot i que
també es poden incloure accions accions de prevenció d'altres fraccions, com el malbaratament alimentari.
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica [5]
Suport a la gestió ambiental de residus, neteja viària i inventaris d'edificis municipal amb amiant? [17]
Més informació: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/cataleg-de-serveis/ [2]

Altres recursos del Catàleg d'interès pels membres de la Xarxa
SOSTENIBILITAT - ODS

Accions per a la promoció de la sostenibilitat turística [24]
Alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) [25]
ENERGIA

Arranjament d'habitatges [26] - Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels
domicilis.
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica [27]
Assessoraments d'equipaments esportius [28]
Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius [29]
Estudis d'equipaments i espai públic [30]
Estudi de les afectacions de les línies de transport d'electricitat, gas, aigua i hidrocarburs [31]
Implantació i renovació de serveis urbans [32] - Enllumenat públic
Plans directors de xarxes de serveis [33]
Plataforma de serveis tecnològics per a la gestió urbana [34]
AMBIENTALITZACIÓ

Assessoraments d'activitats esportives [35] - Incorporació de mesures (...) mediambientals, etc.
AIGUA

Control sanitari de l'aigua de consum humà [36]
Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la [37]
Estudi de les afectacions de les línies de transport d'electricitat, gas, aigua i hidrocarburs [31]
Implantació i renovació de serveis urbans [32] - Aigua potable i clavegueram
Plans directors de xarxes de serveis [38]
ECONOMIA CIRCULAR
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Fires locals: accions de foment per a municipis de més de 20.000 habitants [39] - Mesures per a la
disminució de residus
Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic [40] - Estratègies d'economia circular.
Projectes singulars de dinamització del teixit productiu [41] - Projectes de transformació de les empreses
cap a l'economia circular
Dret a l'alimentació [42]
RELACIONAT AMB EDUCACIÓ AMBIENTAL

Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana [43]
Plataformes digitals per a la participació ciutadana [44]
Projectes de participació ciutadana [45]
?ALTRES

Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d'espais buits [46]
Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible [47]
Sanitat ambiental [48]
Categories: Subvencions

[49]
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