
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA FVMP 58/2015 

Novembre 2015 

Assumpte: Programa Operatiu de Creixement 

Sostenible i Convocatòria d'Estratègies DUSI 

 
Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020 

 

El Programa Operatiu de Creixement Sostenible (POCS) és un Programa Operatiu 

FEDER de caràcter pluriregional aprovat per a Espanya amb una duració de 7 anys, de 

2014 a 2020. El seu objectiu és ajudar a Espanya a preveure els canvis globals en els 

àmbits de l'energia, el desenvolupament urbà, l'aigua i el transport, i adaptar-se a 

aquests. Pretén contribuir a complir la iniciativa insígnia d'Europa 2020 sobre «ús eficient 

dels recursos» a través de la generació d'oportunitats econòmiques importants, la 

millora de la productivitat, la reducció de costos i l'impuls a la competitivitat. Este 

suport destinat principalment al creixement sostenible ajudarà a recuperar la 

competitivitat econòmica del país a través d'un model més sostenible d'ús eficient dels 

recursos. El programa és el més important per a Espanya quant al FEDER (que 

contribueix amb 5.500 milions d'euros). 

 

Prioritats de finançament  del POCS 

 Suport a la transició cap a una economia de baixes emissions de carboni, per mitjà 

de: eficiència energètica de les empreses, la vivenda i la infraestructura pública; 

producció, distribució i ús d'energies renovables; suport a la mobilitat urbana 

sostenible multimodal; així com investigació i innovació en tecnologies de baixes 

emissions de carboni (38 %). 

 Transport sostenible, a través de: inversió en ferrocarrils (RTE-T); millora de la mobilitat 

regional per mitjà del suport a les interconnexions amb la RTE-T i els nodes modals; 

millora de la interoperabilitat i reducció del soroll (30,35 %). 

 Desenvolupament urbà sostenible i integrat (18,34 %). 

 Millora de la qualitat de l'aigua (12,60 %). 

 



 

 

Bases i Convocatòria d'Estratègies de Desenvolupament Urbà 

Sostenible i Integrat 
 

El 17 de novembre de 2015 es va publicar en el BOE l'Orde HAP/2427/2015, de 13 de 

novembre, per la qual s'aproven les bases i la primera convocatòria per a la selecció 

d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI) que seran 

cofinançades en l'àmbit de l'Eix Urbà dins del Programa Operatiu de Creixement 

Sostenible. 

L'Eix Urbà del POCS s'ha dotat amb 1.012.754.015 euros d'ajuda FEDER per a tot el 

període 2014-2020, corresponent a la Comunitat Valenciana 118.616.000 euros. 

 

Beneficiaris 

Seran entitats beneficiàries els ajuntaments o entitats supramunicipals, preexistents o de 

nova constitució, representants de les següents àrees funcionals urbanes: 

 Àrees urbanes constituïdes  per un únic municipi amb una població major de 20.000 

habitants. 

 Agrupacions de municipis amb una població de cada un d'ells superior a 20.000 

habitants. 

 Àrees urbanes formades per un municipi o conurbació de més de 20.000 habitants i 

municipis perifèrics de menys de 20.000 habitants. 

 Conurbacions de població superior a 20.000 habitants, constituïdes per agrupacions 

de municipis de menys de 20.000 habitants. 

La determinació del Nombre d'habitants es realitzarà d'acord amb el Reial Decret 

1007/2014 pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del 

padró municipal referides a 1 de gener de 2014. 

 

Contingut de les Estratègies DUSI 

Les Estratègies DUSI que es presenten hauran d'incloure els elements següents: 

 Identificació inicial dels problemes o reptes urbans de l'àrea. 

 Anàlisi conjunta de l'àrea urbana des d'una perspectiva integrada. 

 Diagnòstic de la situació de l'àrea urbana, així com la definició dels resultats 

esperats i la seua quantificació. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12423.pdf


 

 

 Delimitació de l'àmbit d'actuació. 

 Pla d'Implementació de l'Estratègia que inclourà les línies d'actuació. 

 Descripció dels mecanismes de participació ciutadana i dels agents socials. 

 Garantia de la capacitat administrativa per a la seua implementació. 

 Referència als principis horitzontals i objectius transversals. 

L'Estratègia DUSI ha de tindre un caràcter integrat i abordar en tot cas els cinc 

aspectes següents: econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials, que 

afavorisquen el Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat. 

 

Quantia de la subvenció 

L'assignació de l'ajuda a les estratègies seleccionades es farà de la manera següent: 

 Per a ciutats o àrees funcionals majors de 50.000 habitants l'ajuda màxima per a les 

operacions a cofinançar serà de 15 milions d'euros. 

 Per a ciutats o àrees funcionals majors de 20.000 i menors de 50.000 habitants, 

l'ajuda màxima per a les operacions a cofinançar serà de 5 milions d'euros. 

 

Formalització de sol·licituds 

Les sol·licituds d'ajudes es presentaran amb el Formulari de Sol·licitud firmat pel 

representant legal de l'entitat beneficiària, acompanyat de la documentació 

requerida en la convocatòria. La forma de presentació serà per via electrònica i a 

través de l'aplicació informàtica desenrotllada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques a este efecte en l'adreça: https://sede.administracionespublicas.gob.es/ 

segons a les normes i models electrònics en ella arreplegats. Per a accedir a l'aplicació 

informàtica es requerirà estar en possessió del Document Nacional d'Identitat 

electrònic o certificat digital reconegut de persona física o jurídica.  

 

Finançament primer convocatòria 

Es convoca aproximadament un 70% del total de l'ajuda FEDER destinada a l'Eix Urbà 

dins del POCS, amb una ajuda per al total d'Espanya de 730.917.000 euros, 

corresponent a la Comunitat Valenciana 83.031.000 euros. 

 

 

 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/


 

 

Termini de presentació 

El termini de presentació de sol·licituds serà de quaranta-cinc dies hàbils des de la 

publicació en el BOE de l'Orde que regula la convocatòria (BOE núm. 275, de 17 de 

novembre de 2015). 

 

Autoritat de Gestió 

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 

Subdirecció General d'Administració del FEDER  

Passeig de la Castellana, 162 

28071 MADRID 

Tel: +34 91 583 52 23 

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx 

 

Més informació 

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 

Aplicació informàtica: https://sede.administracionespublicas.gob.es/ 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

Yolanda Nicolau: ynicolau@fvmp.org 
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