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Carta de serveis del Catàleg
Sistema de detecció de necessitats i expectatives dels ens locals

Rendim comptes amb els usuaris mitjançant la web de Seguiment i Millora:
https://www.diba.cat/web/plaxgl/carta-de-serveis

Import atorgat *

Qualitat producte

Atenció personal Diba*

Simplicitat tràmit sol·licitud

Simplicitat tràmit justificació

Ajust necessitats

Atenció personal extern *

Atenció personalitzada **

Competència personal Diba *

Competència personal extern *

Competència professional **

Utilitat futura *

Quantes enquestes hem enviat de cada Catàleg? I quantes n'han respost?

A qui l'enviem?

Al contacte tècnic

de l'ens local

Quan l'enviem?

A mesura que
es finalitzen

les assistències

Què preguntem i com ens valoren?

% de resposta

73,7 % 39,1% 23,1% 44,7% 57,2%

64,2%

67,5%

Breu anàlisi  de les enquestes enviades entre l ' 1  de gener i  el  31 de

desembre de 2021

Carta de serveis

Mitjançant un sistema de gestió de la

qualitat que busca implementar millores de

forma contínua i que ha estat certificat

externament de forma reiterada des de 2014

CERTIFICACIÓ
DEL CATÀLEG

DETECCIÓ
D'EXPECTATIVES

Col·locant l'ens local al centre
de la pressa de decisions!

Com ens adaptem més i
millor als ens locals de la

demarcació?
Enviem una enquesta

de satisfacció per cada

assistència finalitzada

del Catàleg

Amb aquestes aportacions
anualment revisem l'oferta

i la prestació d'aquesta 

* Nova pregunta del Catàleg 2021

** Pregunta eliminada amb el Catàleg 2021

1 a 1

MÉS DE

ENVIADES!

13.400

GAIREBÉ

RESPOSTES!

8.600

41,2%

PROPOSTES

DE MILLORA

dels ens

locals!

1.579

AMB UN

% DE

RESPOSTA

DEL

64,0 %

37,4 ASSISTÈNCIES
PER ENS LOCAL DE MITJANA

Propostes de millora dels ens locals

8,64

8,81

9,16

8,92

9,16

9,18

8,92

9,02

8,58

8,45

8,16

8,92

             
        ENS

VALOREN AMB

           O
 MÉS!

8

86,2 %

Reduir el termini
d'execució
Seguir oferint
el recurs
Actualitzar el
recurs CONTINGUT

DEL RECURS

EINES
TELEMÀTIQUES

PERSONAL

PETITS
MUNICIPIS

ALTRES

DOTACIÓ
ECONÒMICA

TRAMITACIÓ

Simplificar
la tramitació
Millorar el
tràmit final
La presentació de
documentació

Cofinançament dels
recursos
La quantia del fons
de prestació
Més aportació
econòmica

La plataforma de
demanda és lenta
El circuit de lliurament
no és àgil
Millorar el format dels
formularis

Conèixer el tècnic
referent
Que el tècnic extern
tingui experiència
Fer una sessió de
tancament

Aportacions més importants
a municipis petits
Més opcions de justificació
per municipis petits
No són programes pensats
per municipis petits

770

233

75

85

337

63

16

https://www.diba.cat/web/plaxgl/carta-de-serveis
https://www.diba.cat/web/plaxgl/certificats-aenor
https://www.diba.cat/web/plaxgl/certificats-aenor
https://www.diba.cat/web/plaxgl/enquestes-del-cat%C3%A0leg
https://www.diba.cat/web/plaxgl/suports-divulgatius-de-la-carta-de-serveis

