Guia dels projectes FEDER,
eixos 4 i 6, període 2014-2020

La informació facilitada a aquesta Guia té caràcter divulgatiu i pot veure’s modificada per les
condicions i dades de la convocatòria definitiva. A tots els efectes, les bases de la
convocatòria són les que estableixen les condicions en referència a les característiques i
execució dels projectes FEDER.
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El Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) Catalunya 2014-2020
El Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com objectiu la promoció d’un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en línia amb les directrius
marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea i la seva translació a
Catalunya; i és clau perquè Catalunya avanci en la implementació de l’estratègia Catalunya
2020 (ECAT 2020) i en la consecució dels objectius 2020.
La consecució d’aquest objectiu global passa per desenvolupar actuacions orientades a la
cohesió econòmica, social i territorial de Catalunya, que s’articulen en tres dels sis àmbits
prioritaris de l’ECAT 2020: innovació i coneixement, dinamisme empresarial i economia
verda.
Pel que fa al món local, el PO FEDER preveu actuacions impulsades per les entitats locals
en el marc de l’eix prioritari 4, que té per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en
carboni a tots els sectors; i de l’eix prioritari 6, que pretén conservar i protegir el medi
ambient i promoure l’eficiència dels recursos.
Així, les actuacions s’han d’englobar en els objectius específics 4.1.2 i 4.3.1, els quals tenen
com a prioritats d’inversió el foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts
renovables i el suport a l’eficiència energètica i de l’ús d’energies renovables a les
infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i les llars; i en els objectius específics
6.3.1 i 6.3.2, que prioritzen la inversió en la conservació, protecció, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

Característiques generals de l’estratègia EUROPA 2020
i PO FEDER 2014-2020





Massa crítica
Creació d’ocupació
Competitivitat
Clima, energia i mobilitat

Elements bàsics
Poden optar al cofinançament del FEDER les Diputacions, els Consells Comarcals i els
municipis de més de 20.000 habitants que presentin projectes que compleixin amb els
requisits establertes a les bases reguladores de les corresponents convocatòries.
Els projectes han de tenir un component territorial.
Es tracta de projectes de rellevància pel fet de concentrar unes necessitats comunes i
estratègiques al territori on es desenvolupen.
Per tant, en general, un projecte conté diferents actuacions que afecten un conjunt de
municipis, amb el seu pressupost i calendari.
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Amb aquesta finalitat, l’ens beneficiari haurà de signar, si s’escau, convenis amb els
municipis afectats pel projecte, i se’n farà el seguiment.

Requisits dels projectes
Els projectes s’han d’ajustar a un dels següents objectius específics del Programa Operatiu:
- 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics,
en particular la biomassa, biogàs i biocombustibles per al transport, en consonància amb el
Pla d’Energies Renovables 2011-2020 i en el seu cas, amb la planificació de les Comunitats
Autònomes
- 4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i a les
infraestructures i serveis públics
- 6.3.1 Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural
- 6.3.2 Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les
d’interès turístic
L’abast del projecte haurà de concentrar aquelles prioritats que es donin segons la realitat
territorial de Catalunya:

2

3

Per tal de poder optar a cofinançament del FEDER, en general, els projectes hauran
d’arribar al màxim de municipis possibles, i la despesa subvencionable total haurà d’arribar
als mínims i no podrà sobrepassar els màxims que estableixin les bases de la corresponent
convocatòria. Amb caràcter orientatiu, els pressupostos que es presentin hauran de complir
els següents requisits per tal de poder ser seleccionats, segons sigui la línia d’actuació:

Despesa subvencionable total


Eix 4
Mínim d’un milió d’euros i màxim de quatre, per projecte



Eix 6
Mínim de dos milions d’euros i màxim de sis, per projecte

Tipologia de projectes i operacions
Les actuacions que es portaran a terme podran ser, dins de cada objectiu específic previst al
Programa Operatiu, les següents:
4.1.2. Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics,
en particular la biomassa, biogàs i biocombustibles per al transport, en consonància amb el
Pla d’Energies Renovables 2011-2020 i en el seu cas, amb la planificació de les Comunitats
Autònomes
- Estratègies per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola:
instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb biomassa per al sector domèstic, edificis
municipals i de les entitats locals; instal·lacions de producció de biocombustibles sòlids;
sector industrial de fabricació d’equips i de tecnologies associades.
- Actuacions per a l’augment de les energies renovables per a usos tèrmics: instal·lacions de
generació d’energia tèrmica amb biomassa forestal i agrícola en el sector domèstic, edificis
municipals i d’entitats locals; instal·lacions de producció de biocombustibles sòlids a partir de
biomassa forestal; sector industrial de fabricació d’equips i tecnologies associades per a la
generació d’energia (calderes, estufes i cremadors).
4.3.1. Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i a les
infraestructures i serveis públics
- Pla d’estalvi i eficiència energètica en les infraestructures públiques i als edificis de les
entitats locals.
6.3.1. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural
- Conservació del patrimoni cultural i dels nuclis antics: actuacions de restauració de
monuments i/o rehabilitació d’espais urbans; accions per a la millora del coneixement del
patrimoni cultural i natural i del seu potencial econòmic; implementació i animació de xarxes
de revalorització, recolzament a la gestió i desenvolupament del patrimoni natural, cultural,
agrícola i forestal (itineraris europeus, animació del patrimoni, animació de sectors, etc.);
disseny i implantació de programes i activitats de sensibilització i educació en el patrimoni
natural i cultural; aplicació de la innovació tecnològica en aquests sectors; creació i
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rehabilitació d’infraestructures i equipaments que permetin la valorització del patrimoni
natural i cultural.
- Foment territorial del turisme: actuacions dirigides a potenciar el desenvolupament de plans
de foment territorial del turisme, amb la finalitat de millorar la competitivitat de les
destinacions i empreses locals i assolir un model de turisme competitiu, sostenible i de
qualitat, a partir de l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta, l’orientació a la demanda,
la desestacionalitació i la innovació del producte, que englobin actuacions com la millora en
l’espai públic, l’accessibilitat als recursos turístics, la senyalització turística urbana,
recuperació de l’espai públic, la creació de noves instal·lacions i equipaments amb els
requisits per a l’obtenció de marques turístiques, inversions per a la millora energètica i
infraestructures tecnològiques, així com projectes innovadors que diversifiquin i
desestacionalitzin l’oferta existent, sempre que el seu objectiu sigui la promoció, foment i
desenvolupament del patrimoni cultural.
6.3.2. Desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d’interès turístic
- Manteniment i millora dels espais naturals protegits: manteniment i construcció d’àrees
d’oci, miradors, senders, camins, senyalització (itineraris) i en general, les àrees de més
valor turístic dels espais naturals protegits.
Cada projecte s’executa respectant un calendari i pressupost propis, i els resultats agregats
de les actuacions han d’assolir els objectius qualitatius i quantitatius fixats.
Els projectes no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2014 i hauran d’estar
executats i pagats el 31 de desembre de 2020, sens perjudici de les possibles pròrrogues.
La convocatòria establirà les condicions definitives d’execució dels projectes.

Quina despesa és subvencionable i quina no?
La despesa subvencionable
De manera genèrica, dins els projectes són subvencionables, i per tant, poden rebre l’ajut
del FEDER, els costos directes associats a l’execució de les tasques del projecte per part de
l’ens beneficiari.
- Tasques tècniques, per compte propi – incloent-hi la despesa de personal directament
aplicable – o subcontractades, segons els límits establerts a les bases de la convocatòria.
- Adquisició i/o amortització d’equipaments i fungibles necessaris per a l’execució de les
operacions i només per l’import directament associat a la durada de projecte.
- Adquisició i/o amortització d’intangibles i eines tecnològiques necessàries per executar les
operacions (ús de llicències, sistemes d’informació i software, etc.)
- Actuacions sobre espais físics per a la seva adequació i ús.
- Adquisició de terrenys no edificats i edificats necessaris per al projecte fins a un màxim del
10% de la despesa total subvencionable de l’operació FEDER a la qual estigui vinculada.
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La despesa NO subvencionable
Tota aquella despesa que la normativa aplicable dels Fons de la Unió Europea, de
desplegament o vinculada al Programa Operatiu FEDER estableixi com no subvencionable,
automàticament estarà fora dels projectes.
Així, inicialment els projectes:
- NO paguen interessos de deute.
- NO paguen l’adquisició de terrenys no edificats i edificats per sobre del 10% de la despesa
total subvencionable de l’operació.
I, de forma específica:
- NO s’admeten les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons els
supòsits establerts a l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei General de
Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre), i en general el que determina la normativa
mercantil i tributària aplicable a l’Estat espanyol.
- NO s’admeten les despeses vinculades a les col·laboracions per a la preparació del
dossier tècnic i administratiu o la gestió de la sol·licitud.
- NO s’admeten partides calculades per part dels ens beneficiaris a “tant alçat” o definida
com “per imprevistos” dins el projecte.
- NO s’admeten les despeses referents als recursos humans propis, sempre que no estiguin
contractats específicament per al projecte.
- NO s’admet l’Impost sobre el Valor Afegit.

Com es poden presentar els projectes?
Els mitjans de presentació
Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de
l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma
SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat).
Els ens sol·licitants, que seran les Diputacions, els Consells Comarcals
o els municipis de més de 20.000 habitants, han d’accedir al web per a
omplir els formularis electrònics i adjuntar, a través dels mitjans telemàtics establerts al propi
web, els documents requerits (memòria tècnica, pressupostos, calendaris, etc.) per la
convocatòria.
L’ens sol·licitant haurà de fer servir els mitjans de signatura electrònica i comunicacions
entre Administracions regulats a la normativa vigent a Catalunya per presentar i validar la
sol·licitud. Aquests mitjans seran també els utilitzats per a les comunicacions administratives
pròpies del procés de selecció.
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Documentació necessària pels projectes
La documentació inicialment necessària per sol·licitar l’ajut associat a un projecte és:
- Una memòria tècnica acompanyant a la sol·licitud amb els elements
claus del projecte: objectius, estratègia, municipis afectats, pressupost,
calendari, etc.
- Declaracions responsables sobre situacions tributàries, requeriments
legals i administratius aplicables, etc.
- Carta de compromís de signatura del corresponent conveni per part de tots els municipis
afectats, si s’escau.
Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts o no s’hi adjunten els documents
esmentats, l’ens sol·licitant disposarà d’un termini per esmenar els defectes o adjuntar els
documents corresponents.
La inexactitud de la informació en aquest procés comporta la inadmissió de la sol·licitud.
Amb la proposta de resolució provisional es requerirà la presentació de la següent
documentació als que siguin proposats beneficiaris:
- Un conveni de participació, si s’escau, que substitueix la carta de compromís i estableix les
regles de funcionament intern de l’operació i la seva relació amb el Programa operatiu i amb
la Direcció General d’Administració Local (DGAL).
- L’acceptació de l’ens beneficiari i la resta de documentació que sigui requerida.
- En el seu cas, la reformulació requerida per l’òrgan competent que determini la
convocatòria.

Com s’aproven els projectes?
Els expedients s’instrueixen segons un procés objectiu de concurrència
competitiva segons les condicions establertes a les bases de la
convocatòria d’ajuts que regula la presentació dels projectes.
Es preveu un màxim d’una sol·licitud per eix prioritari i beneficiari.
La DGAL revisa tota la documentació de cada sol·licitud per a la seva aprovació i compta
amb l’assessorament i suport de diferents departaments de la Generalitat per tal de valorar
les sol·licituds, en funció de la temàtica de cadascuna.
Una vegada elaborada la proposta de resolució provisional, s’obre un període a partir de la
publicació de la proposta de resolució provisional de concessió al tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informaciopublica.html), en el qual cal presentar la documentació establerta a l’apartat anterior.
L’aprovació definitiva es fa mitjançant la resolució de concessió de la Direcció General
d’Administració Local, que es publica al DOGC.
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Com es valoren els projectes?
CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PROJECTES
 Criteris de sostenibilitat, impacte al territori, viabilitat i innovació
 Criteris de cobertura territorial
 Criteris de pressupost i alineament del projecte
Les bases de la convocatòria establiran uns criteris de selecció per als projectes dels eixos
prioritaris 4 i 6, basats en la qualitat tècnica i operativa de les actuacions que plantegen i
l’estratègia global d’equilibri territorial.
Tots els projectes han de justificar dins la seva estratègia la incorporació o consideració de,
com a mínim, dues de les quatre prioritats transversals impulsades des del Programa
Operatiu FEDER:
- Equilibri territorial.
- Internacionalització.
- Ocupació.
- Especialització intel·ligent.

Com s’articula l’ajut?
La despesa declarada com a subvencionable podrà rebre un cofinançament màxim del 50%
del FEDER.
Els ens beneficiaris han de presentar unes justificacions periòdiques de la despesa que, un
cop validades, passen al circuit de certificacions del Programa Operatiu del FEDER
Catalunya 2014-2020.
Si un projecte preveu ingressos nets en alguna de les seves operacions s’haurà de disminuir
proporcionalment el total d’ajut rebut per aquest concepte.

8

ANNEX I: Glossari de conceptes
- Beneficiaris del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6:
Diputacions, Consells Comarcals i municipis de més de 20.000 habitants que reben
cofinançament del FEDER i que, prèviament, han de dur a terme les operacions
seleccionades, pagar-les i justificar-les en els terminis establerts.

- Carta de compromís: Document signat pels ens locals afectats per l’operació, que inclogui
la cobertura i/o abast territorial en el qual s’executarà l’operació i el compromís de
participació activa i aportació de recursos suficients per executar-la.

- Conveni de participació: Document que regula la relació de l’ens beneficiari amb els altres
ens locals que formen part del l’operació i amb els organismes interlocutors de gestió i
control del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Estableix les responsabilitats i
els circuits per a la comunicació, gestió interna d’informació, i compliment de tots els tràmits
corresponents a processos i justificacions fins a la finalització i tancament del Programa.

- Fons europeu de desenvolupament regional: instrument financer destinat a reduir les
disparitats entre els nivells de desenvolupament de les diferents regions europees i
contribuir al desenvolupament de les activitats econòmiques, dins l’objectiu de competitivitat
i ocupació.

- Massa crítica: s’entén per massa crítica la dimensió mínima necessària perquè un projecte
tingui un impacte economicosocial en el territori. Es considera que una operació té massa
crítica suficient si es compleixen aquestes condicions:




Territorialitat
Pressupost mínim (despesa subvencionable total mínima d’1 milió d’euros per als
projectes de l’eix prioritari 4; i de 2 milions d’euros per als projectes de l’eix prioritari
6)
Incorporació o consideració de, com a mínim, dues de les quatre prioritats
transversals impulsades pel PO FEDER (equilibri territorial, internacionalització,
ocupació i especialització intel·ligent)

- Programa operatiu: document presentat per l’estat membre i aprovat per la Comissió en el
qual es recull una estratègia de desenvolupament dels objectius de la política regional
comunitària que han de dur a terme una o diverses regions, amb l’ajut dels fons europeus i
durant un determinat període de programació.

- Projecte: pla o programa presentat a la convocatòria del FEDER Catalunya 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6, que ha estat seleccionat per ser executat i cofinançat.
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