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AGRUPACIO                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 711. Suport financer de la Generalitat als ens locals 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 4.Establir un model propi de l'Administració local de Catalunya 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Fons de Cooperació Local (FCL) representa la participació dels ens locals en els ingressos de la 
Generalitat i en aquest sentit, el FCL és, en tots els casos, i especialment per a les comarques (que no compten amb cap altra font de finançament 
incondicional), indispensable per mantenir el nivell de prestacions de serveis a la ciutadania que són competència dels ens locals. 
L'import a què ascendeixen aquestes participacions i els criteris de repartiment del Fons entre els ens es fixa cada any per la llei anual de 
pressupostos de la Generalitat, mentre que una resolució de distribució per a cada tipus d'ens en concreta l'import a títol individual. 
El programa inclou els fons al Conselh Generau d'Aran per al finançament de les seves pròpies competències i les que li han estat traspassades. 
Amb el programa també es fa front a una altra necessitat important dels ens locals com són les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
de fins a 2.000 habitants perquè, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, abonin retribucions als càrrecs electes locals d'aquests ens per 
l'exercici adient de les seves funcions de direcció i impuls del municipi. 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa són els ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats i EMD). 

Descripció detallada de la necessitat: 

La font de finançament principal dels ens locals per poder prestar els serveis a la ciutadania ve donada pel FCL, que representa la participació dels ens 
locals en els ingressos de la Generalitat, i que es distribueix cada any d'acord amb els criteris que es fixen a la llei anual de pressupostos. Aquest és 
l'actual sistema bàsic de finançament dels ens locals. Amb la incorporació d'un nou municipi i una nova comarca, cal adequar el Fons de cooperació a 
la nova realitat dels ens locals de Catalunya. 
Com s'ha esmentat, el programa es destina també a donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de les tasques dels càrrecs electes. En 
aquest sentit, mitjançant una convocatòria d'ajuts als ens locals perquè retribueixin compensacions econòmiques als càrrecs electes es vol donar 
suport a la tasca i la professionalització dels alcaldes i alcaldesses dels municipis amb l'objectiu de fomentar l'accés a l'activitat política i dignificar la 
dedicació dels càrrecs electes locals. 

Marc regulador del programa:
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003 (art. 197 i 198), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. El Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació del sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals. 

Missió 
Dotar als ens locals, i especialment als municipis més petits, en la mesura de les possibilitats econòmiques existents, dels recursos necessaris per 
mantenir un nivell de prestacions que contribueixi a la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans de Catalunya, mitjançant la participació dels ens locals 
en els ingressos de la Generalitat, l'avançament en el coneixement de la realitat de les infraestructures i equipaments municipals, i el foment de 
l'eficiència i la racionalització dels recursos. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis oferts als ens locals mitjançant la implementació de mecanismes de relació i coordinació (OE4.1) 
 1. Assolir la delimitació complerta del 50% dels municipis de Catalunya 
· Aconseguir el desenvolupament del marc normatiu adequat als governs locals i fomentar la participació del món local en les polítiques de la 
Generalitat (OE4.2) 
 1. Prestar suport i assistència jurídica als ens locals. 
· Millorar les polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals amb atenció a la seva diversitat (OE4.3) 
 1. Assolir la dignificació de la tasca municipal i de servei, de determinats càrrecs electes. 

2. Tramitar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació 
Local de Catalunya. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de projectes normatius relacionats amb la suficiència 
financera dels ens locals 

Nombre OE4.3 2,00 1,00 1,00

2  Percentatge de sol·licituds resoltes del programa de càrrecs 
electes

% OE4.3   80,00

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 266.414,00

3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 155.545.040,67
6 Inversions reals 0,00

7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 155.811.454,67

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 711. Suport financer de la Generalitat als ens locals 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO03. Secretaria d'Administracions Locals Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de municipis amb la delimitació territorial 
completada

% OE4.1 30,00 35,00 40,00 50,00

2. Temps transcorregut entre l'aprovació del pressupost i la 
distribució del Fons de cooperació local 

Dies OE4.3  30,00 30,00

3. Nombre d'assistències prestades als ens locals i documents 
de suport jurídic elaborats 

Nombre OE4.2   50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Elaborar el Mapa Municipal de Catalunya. 
2. Gestionar, tramitar i resoldre les consultes dels ens locals sobre assessorament jurídic. 
3. Dotar de suficiència econòmica als ens locals de menys de 2.000 habitants per facilitar la disponibilitat dels càrrecs electes.
4. Tramitar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el FCLC. 
5. Elaborar el document amb els resultats del procés de debat GovernsLocals.cat. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 266.414,00

3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 155.545.040,67
6 Inversions reals 0,00

7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 155.811.454,67

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 713. Suport a obres i serveis dels ens locals 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 4.Establir un model propi de l'Administració local de Catalunya 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
D'acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, correspon a la Generalitat, mitjançant el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (en endavant, 
PUOSC), planificar la cooperació econòmica de les inversions locals per a la realització de les obres i la prestació dels serveis de competència 
municipal que estableixen els articles 66 i 67 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, preferentment els que determina de caràcter mínim i obligatori. Segons això, amb aquest programa es pretén dur a terme una 
col·laboració planificada amb els ens locals per a la realització de les obres i la dotació d'equipaments que requereixen. Així mateix, el PUOSC per als 
anys 2014 i 2015 va incloure per primera vegada les despeses corrents de reparacions, manteniment i conservació, previstes a la classificació 
econòmica de l'estructura dels pressupostos locals.Per últim, el programa també inclou recursos per finançar les actuacions inversores en 
infraestructures locals afectades per situacions excepcionals o derivades per situacions de caràcter catastròfic. S'implementa una nova línia de 
subvencions adreçada a les entitats locals de Catalunya per a les actuacions d'arranjament i millora dels camins públics de titularitat local. 
S’implementa una nova línia de subvencions adreçada a les entitats locals de Catalunya per a les actuacions d’arranjament de camins públics locals.  

Població objectiu: 
La població objectiu del programa són els ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats i EMD). 

Descripció detallada de la necessitat: 

La Generalitat de Catalunya va assumir les competències en matèria de cooperació econòmica a les obres i els serveis de competència municipal l'any 
1980 i, en aquest sentit, el PUOSC ha representat una eina fonamental per donar suport als ajuntaments en la prestació de serveis a la ciutadania. 
Actualment, s'estan duent a terme les tasques de gestió de les actuacions subvencionades del període 2008-2012 del PUOSC, el qual, mitjançant el 
programa general i els programes específics gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge es financen les 
actuacions inversores en obres i serveis de competència municipal. 
El 2014 es va iniciar un nou programa PUOSC per al període 2014-2015, que, d'acord amb el que estableix el Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel 
qual s'aproven determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, tan sols preveu la línia de 
subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació de les inversions ja realitzades. 
Mitjançant el Decret  273/2016, de 12 de juliol, s'han aprovat les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s'obre la convocatòria per a aquest període. 
Finalment, el programa pressupostari proporciona recursos per atendre, mitjançant la concessió de subvencions directes, les actuacions inversores 
dels ens locals per pal·liar els danys ocasionats per esdeveniments de naturalesa catastròfica i excepcional. 
Mitjançant el programa es duen a terme les  actuacions necessàries per a la gestió, tramitació i coordinació de dues convocatòries corresponents al 
Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. La primera convocatòria es refereix als eixos 4 i 6 del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-
2020, referents a accions d'eficiència energètica de producció d'energia renovable i de reducció de consum energètic (eix 4), i a la valorització de 
patrimoni natural i patrimoni cultural (eix 6). La segona convocatòria es refereix als PECT (projectes d'especialització i competitivitat territorial), reflectits 
al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i emmarcats en l'estratègia Ris3Cat de desenvolupament de la innovació i el creixement a 
Catalunya. L'àmbit de la convocatòria -sota la transversalitat de la innovació-  es refereix a projectes en l'entorn de l'eficiència energètica, la 
preservació de patrimoni cultural i natural, millora d'ús i qualitat TIC, accés a noves tecnologies, potenciació de la recerca, desenvolupament tecnològic 
i a la innovació i millora de la competitivitat de les pimes, entre d'altres. 

Marc regulador del programa:
Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya. Reglament (CE) núm. 
1083/2006 del Consell, d'11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons 
social europeu i al Fons de cohesió. 

Missió 
Planificar la cooperació econòmica en les inversions locals i les despeses de reparació, manteniment i conservació d'infraestructures locals, així com 
col·laborar en el restabliment de les obres i la prestació de serveis locals afectats per situacions de catàstrofe, urgents o excepcionals, tot fomentant 
l'eficàcia i la racionalització dels recursos, amb la finalitat de contribuir al reequilibri territorial de Catalunya. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la dinamització i l'equilibri territorial mitjançant la inversió en obres i serveis al món local (OE4.4) 
 1. Tramitar el 40% de l’import de la línia de manteniment del PUOSC 2016 
 2. Assolir la liquidació del 100% del PUOSC del període 2008-2012 
 3. Gestionar, tramitar i coordinar dues convocatòries del Programa Operatiu 2014-2020 FEDER. 
 4. Aprovació i resolució de la convocatòria de subvencions per a l'arranjament de camins públics locals 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de convocatòries del Programa Operatiu 2014-2020 
FEDER 

Nombre OE4.4 0,00 2,00 2,00

2. Nombre d'operacions programades amb fons europeus Nombre OE4.4   40,00

3. Demanda assolida pel PUOSC en relació a les sol·licituds 
presentades 2008-2012 

% OE4.4 63,59 66,68 70,00 70,00

4. Percentatge d’expedients resolts de la convocatòria 
d’arranjament de camins públics locals 

%    90,00

    

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00

4 Transferències corrents 14.600.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 4.705.329,92

8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 19.305.329,92

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 713. Suport a obres i serveis dels ens locals 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO03. Secretaria d'Administracions Locals Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Tramitació del 40% de l'import de la línia de manteniment del 
PUOSC 2016 

Sí(1)/No
(0) 

OE4.4   1,00

2 Percentatge d’expedients tancats de la convocatòria del 
PUOSC 2008-2012  

% OE4.4   100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar l’execució de les actuacions subvencionades del PUOSC 2008-2012. 
2. Gestionar i tramitar el 40% de l’import de la línia de manteniment del PUOSC 2016-2017. Anualitat 2017 
3. Liquidar el Pla PUOSC del període 2008-2012. 
4. Gestionar, tramitar i coordinar els expedients de les convocatòries del FEDER i PECT 
5. Aprovació i resolució de la convocatòria de subvencions per a l'arranjament de camins públics locals 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00

4 Transferències corrents 14.600.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 4.705.329,92

8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 19.305.329,92

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


