
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'IGUALTAT I FEMINISMES

RESOLUCIÓ IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la
prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de
20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2021.

El Departament d'Igualtat i Feminismes té, entre d'altres, la funció de dissenyar polítiques públiques que
democratitzin la provisió i la recepció de les cures, vetllar perquè el temps vital es faci compatible i generar una
estratègia de cura que permeti reduir les desigualtats que es donen en la qualitat, la gestió de la cura i dels
usos del temps, segons el que preveuen els epígrafs j) i k) de l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 17/2015, de 21
de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Aquestes polítiques resten atribuïdes en exclusiva al
Departament d'Igualtat i Feminismes per l'article 3.5 del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació,
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya. L'article 18 del Decret 249/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament d'Igualtat i
Feminismes, atribueix a la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs les
funcions relatives a les polítiques del temps.

En el marc d'aquestes competències, el Departament d'Igualtat i Feminismes vol potenciar el sistema català de
serveis de cura, tot fomentant serveis, projectes i ocupació en aquest àmbit per tal d'entendre la cura com un
dret universal, però també vol remarcar la necessitat de repartir-la, tot contribuint així a una organització
social dels temps més igualitària des d'un punt de vista de gènere i interseccional. Aquesta necessitat esdevé
també una tasca que han d'assumir corresponsablement les administracions públiques competents.

Per això, el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019‒
2022 estableix un eix d'actuació centrat en la promoció de l'equitat en el treball i la corresponabilitat en els
usos del temps. Aquest eix d'actuació es marca com a objectiu estratègic, entre d'altres, assolir la
corresponsabilitat plena en la distribució del treball domèstic i de cura de persones, i vinculat a aquest objectiu
estratègic, es planteja l'objectiu operatiu de promoure la corresponsabilitat familiar, social i laboral. Aquest
objectiu inclou, entre d'altres, l'impuls i suport a les iniciatives de la reforma horària.

El Departament d'Igualtat i Feminismes és també el Departament responsable de fer efectives les obligacions
del Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb l'article 47 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d'igualtat efectiva de dones i homes, que estableix l'obligació de les administracions públiques de desenvolupar
polítiques de suport a les famílies que creïn i incrementin les prestacions i els serveis de proximitat necessaris
per afavorir l'exercici de les responsabilitats familiars.

D'aquesta manera, es reconeix la importància social d'aquesta cura, sobretot per tal de garantir una correcta
atenció a la infància, molt especialment en el cas de les famílies que es troben en risc d'exclusió social, a
través de serveis de proximitat i qualitat. També es té em compte la necessitat de temps de les famílies, i
especialment de les dones, facilitant que puguin realitzar el conjunt d'activitats imprescindibles per a la vida
quotidiana, inclosa la plena participació en el mercat de treball. Aquest fet justifica la necessitat que, en el
marc de la provisió dels serveis socials d'atenció a les persones, i partint de l'interès superior de la nena o el
nen, les administracions locals i la Generalitat es coordinin i col·laborin entre si per tal de garantir aquests
drets i la satisfacció d'aquestes necessitats.

El Pla corresponsables (2021‒2023) és una nova política pública impulsada per la Secretaria d'Estat d'Igualtat i
per la Violència de Gènere, del Ministeri d'Igualtat, destinada a iniciar el camí que garanteixi la cura com a dret
a Espanya a través del desplegament de serveis de cura a la infància, ja sigui en equipaments públics o a
domicili, mitjançant prestacions orientades a facilitar la conciliació de les famílies amb filles i fills menors de 14
anys. Aquest Pla es finança amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat i conté tres línies d'acció que han
de ser executades per les comunitats autònomes i ciutats autònomes, ja que són les competents en aquesta
matèria. Aquestes tres línies són: la posada en marxa de bosses de cura professional a domicili o en espais
públics habilitats, la creació d'ocupació de qualitat en el sector de les cures, i l'habilitació de mecanismes
d'acreditació de l'experiència de cura no formal en el sector de les cures. L'instrument que ha fet servir el
Govern estatal per distribuir entre les comunitats autònomes els crèdits del Pla corresponsables destinats al seu
desenvolupament és el de les transferències corrents, amb subjecció a les regles de l'article 86 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general presupostària, que regula els crèdits gestionats per les comunitats
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autònomes.

D'acord amb l'àmbit competencial atribuït al Departament d'Igualtat i Feminismes pel Decret 21/2021, de 25
de maig, aquest Departament és, dins de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, el responsable de la gestió i
desplegament del Pla corresponsables a Catalunya.

L'execució dels serveis de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys ha de realitzar-se prioritàriament
per part dels ens locals, sobre la base del principi de subsidiarietat que regeix en el sistema català de serveis
socials, establert per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. L'article 31 de la Llei 7/2007, d'acord
amb els articles 6.1, 22, 31, 46 i 47.c de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i
els articles 9, 66, 67 i 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, atribueix als ens locals les competències relatives a la prestació de
serveis socials bàsics.

La Generalitat reconeix la seva corresponsabilitat en l'atenció a les persones i en les polítiques de cures i d'usos
del temps, en virtud de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, la qual estableix l'obligació de la Generalitat de
Catalunya de complementar la suficiència financera dels ens locals amb relació a les funcions que aquesta Llei
els atribueix, mitjançant la transferència dels recursos necessaris per a l'execució d'aquests serveis de cures.

En compliment d'aquest mandat, la Generalitat ha de destinar als ens locals l'aportació que, en virtut del Pla
Corresponsables ha rebut i ho farà mitjançant el mateix instrument utilitzat per l'Estat en relació amb les
comunitats autònomes, les transferències corrents, previstes als articles 87 i 88 del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.

La transferència es farà als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals, els quals tindran
l'obligació de repartir els fons entre els ajuntaments de menys de 20.000 habitants del seu territori. Aquesta
bestreta es realitzarà un cop es publiqui la resolució, sense necessitat d'aportar cap aval o garantia, ateses la
urgència i la necessitat dels ens locals i per tal de possibilitar la realització del serveis l'any 2021 i l'any 2022.

Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (en concret, l'article 6.1 i 2, en
relació amb els articles 46 i 47, que estableixen que correspon als ens locals, dins del seu àmbit territorial,
l'exercici de les competències en matèria de polítiques d'igualtat de gènere i que la Generalitat ha de
complementar la suficiència financera dels municipis amb relació a les funcions que aquesta llei els atribueix,
sia amb la transferència de fons d'altres administracions sia amb recursos propis);

Atesos els articles 12.1 i 72 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència;

Atesa la Llei 12/207, d'11 d'octubre, de serveis socials;

Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya;

Atesa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;

Atès el que estableixen els articles 87.2 i 88 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Atès el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el Decret 249/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament d'Igualtat i Feminismes;

Atès el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril de 2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya;

Atesa l'aplicació dels apartats 2.2 i següents, i específicament l'apartat 3.2.2, de la Instrucció sobre
transferències, subvencions i aportacions de capital a entitats públiques i privades de la Intervenció General de
la Generalitat de Catalunya de 8 de novembre de 2016,

 

Resolc:

 

1. Atorgar una transferència per finançar la prestació dels serveis de cura per a nenes i nens dels 0 als 14 anys
que duguin a terme els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals relacionats en l'annex
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1 d'aquesta Resolució per l'import individualitzat que es detalla en l'annex 2 i per un import total de
20.689.971,54 euros a càrrec de la partida pressupostària IF03D/460000100/316F/0042 FPROGSOC. Aquesta
despesa es pot executar l'any 2021 i l'any 2022.

 

2. Aprovar el pagament d'una bestreta del 100% de l'import a transferir als ajuntaments de més de 20.000
habitants i els consells comarcals per l'import individualitzat que es detalla a l'annex 2. Aquesta bestreta es
realitzarà un cop es publiqui la resolució, sense necessitat d'aportar cap aval o garantia, atesa la urgència i la
necessitat dels ens locals i per tal de possibilitar la realització dels serveis l'any 2021 i l'any 2022.

 

3. Per a la tramitació de les transferències, es requereix aquesta documentació prèvia:

   - Justificació de l'import de la transferència mitjançant la sol·licitud de l'entitat o a proposta del Departament.

   - Liquidació del pressupost de l'any anterior o previsió de tancament de l'exercici (aquesta documentació es
pot substituir per un certificat de l'interventor de l'ens o una declaració responsable de l'òrgan competent de
l'entitat en què s'acrediti el resultat pressupostari de l'exercici).

   - Certificat del secretari o secretària de l'òrgan de govern de l'entitat en relació amb l'acord d'aprovació del
pressupost.

   - Pressupost aprovat i programa d'activitats.

   - Fiscalització de la Intervenció Delegada.

 

4. Determinar, de conformitat amb la normativa d'aplicació i amb el que estableix el Pla corresponsables, les
condicions d'execució dels fons transferits segons el detall següent:

a) Els serveis de cura a nenes i nens dels 0 als 14 anys que realitzen activitats de lleure fora del període
escolar. Tenen aquesta condició les ludoteques, els casals de periodes de vacances, els serveis de cura puntual
en equipaments (fixes o itinerants) o a domicili, els espais d'acollida a les escoles (de matí, de migdia o de
tarda), les colònies i els campaments, o altres serveis anàlegs de lleure fora de l'horari escolar (o fora de
l'etapa d'escolarització obligatòria), excloses les activitats educatives extraescolars.

b) L'accés i les condicions econòmiques dels serveis han de prioritzar els col·lectius següents: les famílies
monoparentals, les mares/tutores víctimes de violències masclistes, les dones en situació d'atur de llarga
durada o majors de 52 anys, les dones migrants o les famílies amb altres responsabilitats de cura acreditada.

c) En els processos de valoració d'accés als programes i serveis engegats amb càrrec als fons rebuts s'han de
considerar com a criteris de valoració el nivell de renda i les càrregues familiars de les persones que sol·licitin
participar-hi.

d) Els serveis els han de prestar professionals amb alguna de les qualificacions següents: tècnic/a superior en
educació infantil, tècnic/a superior en animació sociocultural i turística, tècnic/a superior en ensenyament i
animació socioesportiva, tècnic/a superior en integració social, monitor/a d'educació en el lleure o auxiliar en
educació infantil.

e) Els serveis s'hauran d'executar en el període de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2022.

f) S'han d'identificar el servei i totes les actuacions de difusió i informació relacionades amb la imatge gràfica
del Pla corresponsables, així com amb els logotips institucionals i imatge del Departament d'Igualtat i
Feminismes.

 

5. Distribuir aquests fons seguint la fórmula de càlcul següent:

Per distribuir els recursos d'aquesta transferència es tindran en compte dos trams. El primer tram es calcularà
en funció de les necessitats de les persones usuàries. El segon tram respon a altres necessitats no
proporcionals a la població, com la infraestructura o la comunicació dels serveis.

El primer tram incorpora tres paràmetres: la població dels 0 als 14 anys de cada territori, ja que les ajudes
provinents del Pla corresponsables només ho són per a aquesta població diana, malgrat que la Generalitat
tingui un concepte més ampli i integral de les cures; la taxa mitjana de famílies monoparentals a Catalunya
(1,8%), tenint en compte que aquest col·lectiu és un dels que tenen més dificultats en l'àmbit de la conciliació
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i que, per tant, pot fer més ús dels serveis als quals es refereix aquesta Resolució, i el càlcul del cost mitjà del
servei, fixat en 80 euros mensuals (10 euros de cost hora/nena o nen i 8 hores d'atenció al mes).

El segon tram es calcula de la manera següent: en el cas dels ajuntaments de més de 20.000 habitants se'ls
transferirà una ajuda única de: 4.128,82 € per a municipis de menys de 100.000 habitants; 5.898,31 € per a
municipis de 100.001 a 500.000 habitants; 8.847,47 € per a municipis de 500.001 a 1.000.000 habitants;
11.796,62 € per a municipis de més d'1.000.001 habitants. En el cas dels consells comarcals, se'ls transferirà
una ajuda única de 5.898,31 € per atendre, a més del condicionament, si s'escau, altres particularitats
territorials (dispersió geogràfica, deficiència de la xarxa de transport col·lectiu, singularitat de ser un
micropoble, situacions de ruralitat, de despoblament, etc.).

La fórmula per a l'aplicació dels dos trams és la següent: (núm. nenes i nens 0-14 × 1,8% × 80 euros
mensuals × 12 mesos) + import fix anual.

 

6. L'execució pressupostària de les despeses finançades amb càrrec als fons rebuts se subjectarà a les
disposicions legals en vigor aplicables segons el que correspongui a la naturalesa econòmica i jurídica de la
despesa, amb aquestes particularitats:

a) Els contractes adjudicats en aplicació dels fons rebuts s'han de subjectar a les prescripcions establertes a la
normativa de contractació del sector públic, incorporant-hi clàusules socials que promoguin la igualtat efectiva
entre dones i homes.

b)Els serveis poden prestar-se de forma directa per part dels ens locals o a través de la contractació,
prioritàriament d'entitats socials i de l'economia social i solidària, però en cap cas a través de les associacions
de famílies d'alumnes (AFA), les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) o a través dels centres
escolars.

c) Els serveis han d'establir criteris de renda en els preus d'accés per a les persones usuàries, tendents a
afavorir la gratuïtat i la universalitat de les actuacions. A més, els ingressos obtinguts per les quotes que es
puguin establir perquè les famílies amb més ingressos econòmics accedeixin als serveis han de revertir en els
mateixos serveis.

d) Queda exclòs d'aquesta transferència el finançament de despeses que per la seva naturalesa econòmica
s'enquadren en els capítols 6 a 9 del pressupost de despeses. Es pot finançar la realització de despeses del
capítol 1 quan aquestes corresponguin a l'execució derivada d'un programa de caràcter temporal establert
d'acord amb el que disposa l'article 10.1.c) del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. També en queden excloses les despeses realitzades
que es materialitzin en prestacions econòmiques directes a persones i/o famílies, les despeses relatives a la
dotació de personal dels centres d'educació infantil i els desplaçaments i àpats.

 

7. Els ens locals informaran al Departament d'Igualtat i Feminismes de l'execució dels projectes, així com de
qualsevol incidència o modificació que n'afecti el desenvolupament, pels canals que s'habilitin a l'efecte.

 

8. En la fase de justificació, el mes de març de l'any següent a l'execució, es comprovarà l'aplicació de la
transferència o l'aportació, mitjançant:

a) Els comptes anuals auditats, si escau, i la liquidació del pressupost de l'entitat, un cop aprovats per l'òrgan
de govern referits a l'exercici en què s'hagi executat la despesa finançada amb la transferència. Si la
informació que conté la memòria dels comptes anuals es considera insuficient per verificar l'aplicació dels fons
es pot requerir a l'entitat l'aportació d'una memòria complementària o un balanç del pla d'activitats. En cas
que l'entitat disposi d'un contracte programa, caldrà aportar l'informe anual de seguiment d'aquest.

b) El certificat de la intervenció local:

- que acrediti que estan degudament registrats en la comptabilitat tant l'ingrés per la transferència com la
despesa finançada amb aquesta transferència.

- que acrediti que els fons s'han aplicat a les finalitats previstes.

En cas que la despesa s'executi en dos exercicis, aquesta comprovació es realitzarà respecte dels dos exercicis.
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9. S'estableixen dos terminis de justificació:

El primer, l'any 2022: amb la presentació del compte general i la liquidació del pressupost 2021, degudament
intervinguts i aprovats per l'òrgan competent, juntament amb el certificat de la intervenció local esmentat,
abans del 30 de novembre de 2022.

El segon, l'any 2023: amb la presentació del compte general i la liquidació del pressupost 2022, degudament
intervinguts i aprovats per l'òrgan competent, juntament amb el certificat de la intervenció local esmentat,
abans del 30 de novembre de 2023.

 

10. L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització a les unitats administratives perquè comptabilitzin la
disposició de crèdit a favor dels beneficiaris i l'autorització perquè comptabilitzin el reconeixement de les
obligacions econòmiques.

 

11. Donar publicitat d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquesta
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un
recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar un recurs de
reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la
titular del Departament de d'Igualtat i Feminismes, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà que es
publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Barcelona, 29 de desembre de 2021

 

P. d. (Resolució IFE/3103/2021, de 15.10.2021, DOGC núm. 8526, de 20.10.2021)

Georgina Oliva Peña

Secretària general

 

 

Annex 1. Entitats perceptores

 

Ajuntament NIF

Amposta P4301400J

Badalona P0801500J

Banyoles P1701600G

Barberà del Vallès P0825200I

Barcelona P0801900B

Blanes P1702600F
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Calafell P4303700A

Cambrils P4303800I

Castellar del Vallès P0805000G

Castelldefels P0805500F

Cerdanyola del Vallès P0826600I

Cornellà de Llobregat P0807200A

Esparreguera P0807500D

Esplugues de Llobregat P0807600B

Figueres P1707200J

Franqueses del Vallès, les P0808500C

Gavà P0808800G

Girona P1708500B

Granollers P0809500B

Hospitalet de Llobregat, l' P0810000J

Igualada P0810100H

Lleida P2515100B

Lloret de Mar P1710200E

Manlleu P0811100G

Manresa P0811200E

Martorell P0811300C

Masnou, el P0811700D

Mataró P0812000H

Molins de Rei P0812200D

Mollet del Vallès P0812300B

Montcada i Reixac P0812400J

Olesa de Montserrat P0814600C

Olot P1712100E

Palafrugell P1712400I

Pineda de Mar P0816200J

Prat de Llobregat, el P0816800G
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Premià de Mar P0817100A

Reus P4312500D

Ripollet P0817900D

Rubí P0818300F

Sabadell P0818600I

Salou P4318500H

Salt P1716400E

Sant Adrià de Besòs P0819300E

Sant Andreu de la Barca P0819500J

Sant Boi de Llobregat P0819900B

Sant Cugat del Vallès P0820400J

Sant Feliu de Guíxols P1717000B

Sant Feliu de Llobregat P0821000G

Sant Joan Despí P0821600D

Sant Pere de Ribes P0823100C

Sant Quirze del Vallès P0823800H

Sant Vicenç dels Horts P0826300F

Santa Coloma de Gramenet P0824500C

Santa Perpètua de Mogoda P0826000B

Sitges P0827000A

Tarragona P4315000B

Terrassa P0827900B

Tortosa P4315700G

Valls P4316300E

Vendrell, el P4316500J

Vic P0829900J

Viladecans P0830200B

Vilafranca del Penedès P0830600C

Vilanova i la Geltrú P0830800I

Vila-seca P4317300D
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Vilassar de Mar P0821700B

Consells comarcals i Consell General d'Aran NIF

Alt Camp P9300005G

Alt Empordà P6700008C

Alt Penedès P5800013D

Alt Urgell P7500006G

Alta Ribagorça P7500013C

Anoia P5800006H

Aran P7500011G

Bages P5800009B

Baix Camp P9300003B

Baix Ebre P9300004J

Baix Empordà P6700009A

Baix Llobregat P5800011H

Baix Penedès P9300006E

Berguedà P0800015J

Cerdanya P1700016G

Conca de Barberà P9300007C

Garraf P5800020I

Garrigues P7500004B

Garrotxa P6700012E

Gironès P6700003D

Maresme P5800008D

Moianès P0800317J

Montsià P9300008A

Noguera P7500005I

Osona P5800015I

Pallars Jussà P7500014A

Pallars Sobirà P7500010I

Pla d'Urgell P7500012E
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Pla de l'Estany P6700010I

Priorat P9300009I

Ribera d'Ebre P9300011E

Ripollès Q1700626C

Segarra P7500007E

Segrià P7500008C

Selva P6700002F

Solsonès P7500009A

Tarragonès P9300002D

Terra Alta P9300010G

Urgell P7500003D

Vallès Occidental P5800007F

Vallès Oriental P5800010J

 

 

Annex 2. Import individualitzat de cada entitat perceptora

 

Ens local Població
0-14

Taxa mitjana
Catalunya 1,8

Cost
nena/nen

Import
mensual

Import
anual

Infraestructura Import
total

Ajuntament

Amposta 3.435 61,83 80 4.946,40 € 59.357,00 € 4.128,82 € 63.485,62 €

Badalona 34.096 613,73 80 49.098,24 € 589.179,00 € 5.898,31 € 595.077,19 €

Banyoles 3.518 63,32 80 5.065,92 € 60.791,00 € 4.128,82 € 64.919,86 €

Barberà del
Vallès

5.541 99,74 80 7.979,04 € 95.748,00 € 4.128,82 € 99.877,30 €

Barcelona 204.272 3.676,90 80 294.151,68
€

3.529.820,00
€

11.796,62 € 3.541.616,78
€

Blanes 5.557 100,03 80 8.002,08 € 96.025,00 € 4.128,82 € 100.153,77 €

Calafell 4.045 72,81 80 5.824,80 € 69.898,00 € 4.128,82 € 74.026,42 €

Cambrils 5.902 106,24 80 8.498,88 € 101.987,00 € 4.128,82 € 106.115,38 €

Castellar del
Vallès

3.926 70,67 80 5.653,44 € 67.841,00 € 4.128,82 € 71.970,10 €

Castelldefels 10.803 194,45 80 15.556,32 € 186.676,00 € 4.128,82 € 190.804,66 €
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Cerdanyola del
Vallès

7.967 143,41 80 11.472,48 € 137.670,00 € 4.128,82 € 141.798,58 €

Cornellà de
Llobregat

13.073 235,31 80 18.825,12 € 225.901,00 € 4.128,82 € 230.030,26 €

Esparreguera 3.486 62,75 80 5.019,84 € 60.238,00 € 4.128,82 € 64.366,90 €

Esplugues de
Llobregat

6.533 117,59 80 9.407,52 € 112.890,00 € 4.128,82 € 117.019,06 €

Figueres 8.339 150,1 80 12.008,16 € 144.098,00 € 4.128,82 € 148.226,74 €

Franqueses del
Vallès, les

3.799 68,38 80 5.470,56 € 65.647,00 € 4.128,82 € 69.775,54 €

Gavà 7.485 134,73 80 10.778,40 € 129.341,00 € 4.128,82 € 133.469,62 €

Girona 16.601 298,82 80 23.905,44 € 286.865,00 € 5.898,31 € 292.763,59 €

Granollers 9.262 166,72 80 13.337,28 € 160.047,00 € 4.128,82 € 164.176,18 €

Hospitalet de
Llobregat, l'

37.495 674,91 80 53.992,80 € 647.914,00 € 5.898,31 € 653.811,91 €

Igualada 6.643 119,57 80 9.565,92 € 114.791,00 € 4.128,82 € 118.919,86 €

Lleida 21.505 387,09 80 30.967,20 € 371.606,00 € 5.898,31 € 377.504,71 €

Lloret de Mar 6.009 108,16 80 8.652,96 € 103.836,00 € 4.128,82 € 107.964,34 €

Manlleu 3.602 64,84 80 5.186,88 € 62.243,00 € 4.128,82 € 66.371,38 €

Manresa 12.450 224,1 80 17.928,00 € 215.136,00 € 4.128,82 € 219.264,82 €

Martorell 4.862 87,52 80 7.001,28 € 84.015,00 € 4.128,82 € 88.144,18 €

Masnou, el 3.437 61,87 80 4.949,28 € 59.391,00 € 4.128,82 € 63.520,18 €

Mataró 20.736 373,25 80 29.859,84 € 358.318,00 € 5.898,31 € 364.216,39 €

Molins de Rei 4.353 78,35 80 6.268,32 € 75.220,00 € 4.128,82 € 79.348,66 €

Mollet del Vallès 7.801 140,42 80 11.233,44 € 134.801,00 € 4.128,82 € 138.930,10 €

Montcada i
Reixac

6.125 110,25 80 8.820,00 € 105.840,00 € 4.128,82 € 109.968,82 €

Olesa de
Montserrat

4.186 75,35 80 6.027,84 € 72.334,00 € 4.128,82 € 76.462,90 €

Olot 5.226 94,07 80 7.525,44 € 90.305,00 € 4.128,82 € 94.434,10 €

Palafrugell 3.886 69,95 80 5.595,84 € 67.150,00 € 4.128,82 € 71.278,90 €

Pineda de Mar 3.943 70,97 80 5.677,92 € 68.135,00 € 4.128,82 € 72.263,86 €

Prat de
Llobregat, el

10.012 180,22 80 14.417,28 € 173.007,00 € 4.128,82 € 177.136,18 €
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Premià de Mar 4.173 75,11 80 6.009,12 € 72.109,00 € 4.128,82 € 76.238,26 €

Reus 17.795 320,31 80 25.624,80 € 307.498,00 € 5.898,31 € 313.395,91 €

Ripollet 6.818 122,72 80 9.817,92 € 117.815,00 € 4.128,82 € 121.943,86 €

Rubí 13.044 234,79 80 18.783,36 € 225.400,00 € 4.128,82 € 229.529,14 €

Sabadell 34.121 614,18 80 49.134,24 € 589.611,00 € 5.898,31 € 595.509,19 €

Salou 4.403 79,25 80 6.340,32 € 76.084,00 € 4.128,82 € 80.212,66 €

Salt 6.574 118,33 80 9.466,56 € 113.599,00 € 4.128,82 € 117.727,54 €

Sant Adrià de
Besòs

6.083 109,49 80 8.759,52 € 105.114,00 € 4.128,82 € 109.243,06 €

Sant Andreu de
la Barca

4.907 88,33 80 7.066,08 € 84.793,00 € 4.128,82 € 88.921,78 €

Sant Boi de
Llobregat

12.792 230,26 80 18.420,48 € 221.046,00 € 4.128,82 € 225.174,58 €

Sant Cugat del
Vallès

17.596 316,73 80 25.338,24 € 304.059,00 € 4.128,82 € 308.187,70 €

Sant Feliu de
Guíxols

3.368 60,62 80 4.849,92 € 58.199,00 € 4.128,82 € 62.327,86 €

Sant Feliu de
Llobregat

6.962 125,32 80 10.025,28 € 120.303,00 € 4.128,82 € 124.432,18 €

Sant Joan Despí 5.499 98,98 80 7.918,56 € 95.023,00 € 4.128,82 € 99.151,54 €

Sant Pere de
Ribes

5.073 91,31 80 7.305,12 € 87.661,00 € 4.128,82 € 91.790,26 €

Sant Quirze del
Vallès

3.623 65,21 80 5.217,12 € 62.605,00 € 4.128,82 € 66.734,26 €

Sant Vicenç
dels Horts

4.354 78,37 80 6.269,76 € 75.237,00 € 4.128,82 € 79.365,94 €

Santa Coloma
de Gramenet

18.347 330,25 80 26.419,68 € 317.036,00 € 5.898,31 € 322.934,47 €

Santa Perpètua
de Mogoda

4.461 80,3 80 6.423,84 € 77.086,00 € 4.128,82 € 81.214,90 €

Sitges 4.093 73,67 80 5.893,92 € 70.727,00 € 4.128,82 € 74.855,86 €

Tarragona 20.833 374,99 80 29.999,52 € 359.994,00 € 5.898,31 € 365.892,55 €

Terrassa 37.422 673,6 80 53.887,68 € 646.652,00 € 5.898,31 € 652.550,47 €

Tortosa 5.088 91,58 80 7.326,72 € 87.921,00 € 4.128,82 € 92.049,46 €

Valls 3.812 68,62 80 5.489,28 € 65.871,00 € 4.128,82 € 70.000,18 €

Vendrell, el 6.198 111,56 80 8.925,12 € 107.101,00 € 4.128,82 € 111.230,26 €
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Vic 8.183 147,29 80 11.783,52 € 141.402,00 € 4.128,82 € 145.531,06 €

Viladecans 11.241 202,34 80 16.187,04 € 194.244,00 € 4.128,82 € 198.373,30 €

Vilafranca del
Penedès

6.857 123,43 80 9.874,08 € 118.489,00 € 4.128,82 € 122.617,78 €

Vilanova i la
Geltrú

9.776 175,97 80 14.077,44 € 168.929,00 € 4.128,82 € 173.058,10 €

Vila-seca 4.197 75,55 80 6.043,68 € 72.524,00 € 4.128,82 € 76.652,98 €

Vilassar de Mar 3.328 59,9 80 4.792,32 € 57.508,00 € 4.128,82 € 61.636,66 €

Consells comarcals i Consell General d'Aran

Alt Camp 3.093 55,67 80 4.453,92 € 53.447,00 € 5.898,31 € 59.345,35 €

Alt Empordà 14.340 258,12 80 20.649,60 € 247.795,00 € 5.898,31 € 253.693,51 €

Alt Penedès 11.508 207,14 80 16.571,52 € 198.858,00 € 5.898,31 € 204.756,55 €

Alt Urgell 2668 48,02 80 3.841,92 € 46.103,00 € 5.898,31 € 52.001,35 €

Alta Ribagorça 529 9,52 80 761,76 € 9.141,00 € 5.898,31 € 15.039,43 €

Anoia 13.598 244,76 80 19.581,12 € 234.973,00 € 5.898,31 € 240.871,75 €

Aran 1394 25,09 80 2.007,36 € 24.088,00 € 5.898,31 € 29.986,63 €

Bages 15.576 280,37 80 22.429,44 € 269.153,00 € 5.898,31 € 275.051,59 €

Baix Camp 8.464 152,35 80 12.188,16 € 146.258,00 € 5.898,31 € 152.156,23 €

Baix Ebre 6.080 109,44 80 8.755,20 € 105.062,00 € 5.898,31 € 110.960,71 €

Baix Empordà 13.374 240,73 80 19.258,56 € 231.103,00 € 5.898,31 € 237.001,03 €

Baix Llobregat 22.186 399,35 80 31.947,84 € 383.374,00 € 5.898,31 € 389.272,39 €

Baix Penedès 6.669 120,04 80 9.603,36 € 115.240,00 € 5.898,31 € 121.138,63 €

Berguedà 5255 94,59 80 7.567,20 € 90.806,00 € 5.898,31 € 96.704,71 €

Cerdanya 2567 46,21 80 3.696,48 € 44.358,00 € 5.898,31 € 50.256,07 €

Conca de
Barberà

2737 49,27 80 3.941,28 € 47.295,00 € 5.898,31 € 53.193,67 €

Garraf 4.098 73,76 80 5.901,12 € 70.813,00 € 5.898,31 € 76.711,75 €

Garrigues 2407 43,33 80 3.466,08 € 41.593,00 € 5.898,31 € 47.491,27 €

Garrotxa 3.455 62,19 80 4.975,20 € 59.702,00 € 5.898,31 € 65.600,71 €

Gironès 11.218 201,92 80 16.153,92 € 193.847,00 € 5.898,31 € 199.745,35 €

Maresme 35.348 636,26 80 50.901,12 € 610.813,00 € 5.898,31 € 616.711,75 €

Moianès 2054 36,97 80 2.957,76 € 35.493,00 € 5.898,31 € 41.391,43 €
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Montsià 6.355 114,39 80 9.151,20 € 109.814,00 € 5.898,31 € 115.712,71 €

Noguera 5677 102,19 80 8.174,88 € 98.099,00 € 5.898,31 € 103.996,87 €

Osona 14.552 261,94 80 20.954,88 € 251.459,00 € 5.898,31 € 257.356,87 €

Pallars Jussà 1627 29,29 80 2.342,88 € 28.115,00 € 5.898,31 € 34.012,87 €

Pallars Sobirà 868 15,62 80 1.249,92 € 14.999,00 € 5.898,31 € 20.897,35 €

Pla d'Urgell 5850 105,3 80 8.424,00 € 101.088,00 € 5.898,31 € 106.986,31 €

Pla de l'Estany 2.086 37,55 80 3.003,84 € 36.046,00 € 5.898,31 € 41.944,39 €

Priorat 1087 19,57 80 1.565,28 € 18.783,00 € 5.898,31 € 24.681,67 €

Ribera d'Ebre 2747 49,45 80 3.955,68 € 47.468,00 € 5.898,31 € 53.366,47 €

Ripollès 3218 57,92 80 4.633,92 € 55.607,00 € 5.898,31 € 61.505,35 €

Segarra 3682 66,28 80 5.302,08 € 63.625,00 € 5.898,31 € 69.523,27 €

Segrià 10.927 196,69 80 15.734,88 € 188.819,00 € 5.898,31 € 194.716,87 €

Selva 14.975 269,55 80 21.564,00 € 258.768,00 € 5.898,31 € 264.666,31 €

Solsonès 2077 37,39 80 2.990,88 € 35.891,00 € 5.898,31 € 41.788,87 €

Tarragonès 12.682 228,28 80 18.262,08 € 219.145,00 € 5.898,31 € 225.043,27 €

Terra Alta 1361 24,5 80 1.959,84 € 23.518,00 € 5.898,31 € 29.416,39 €

Urgell 5852 105,34 80 8.426,88 € 101.123,00 € 5.898,31 € 107.020,87 €

Vallès
Occidental

14.948 269,06 80 21.525,12 € 258.301,00 € 5.898,31 € 264.199,75 €

Vallès Oriental 45.744 823,39 80 65.871,36 € 790.456,00 € 5.898,31 € 796.354,63 €

 

(21.363.038)
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