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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions per fomentar l'execució
d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257).
El Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre, del Parlament europeu i del Consell, pel qual
s'estableixen disposicions comunes relatives als fons estructurals i d'inversió europeus, estableix com un dels
objectius temàtics per al període de programació 2014-2020: Afavorir el pas cap a una economia baixa en
carboni en tots els sectors.
D'acord el Reglament (UE) 1301/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en
creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006, el FEDER contribuirà al finançament
d'operacions orientades a reforçar la cohesió econòmica, social i territorial per corregir els principals
desequilibris regionals de la Unió Europea mitjançant el desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les
economies regionals, així com la reconversió de les regions industrials en retrocés i de les regions amb un
retard de desenvolupament.
Per assolir aquest objectiu, és prioritari fomentar estratègies de reducció del carboni arreu del territori
mitjançant l'impuls de la mobilitat urbana sostenible, especialment a les zones urbanes, com és el cas del
transport en bicicleta i la seva intermodalitat amb el transport públic, així com protegir, desenvolupar i
promoure les àrees naturals, en particular les d'interès turístic, per afavorir la conservació dels espais naturals i
el desenvolupament econòmic i sostenible del territori.
El Programa operatiu d'Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020 (d'ara endavant PO
FEDER de Catalunya 2014-2020), aprovat per la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer
de 2015, modificada per la Decisió d'Execució de la Comissió Europea C(2017)8947 final, de 14 de febrer de
2017, per la qual s'aproven determinats elements del programa operatiu Catalunya, pel qual se sol·liciten
ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i
treball, prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i
l'economia verda i contribueix a quatre prioritats transversals, que també són clau per assolir els objectius
2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.
En aquest context, el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 preveu actuacions impulsades per les entitats locals i
determinats consorcis en el marc dels objectius temàtics 4 i 6, que tenen per objectiu afavorir el pas a una
economia baixa en carboni a tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels
recursos, respectivament. Aquest és un dels objectius temàtics en els quals incideixen els fons estructurals i
d'inversió europeus, i que estan recollits en l'article 9 del Reglament (UE) 1303/2013.
D'acord amb el que disposa l'article 6 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, les
subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea es regeixen per la normativa comunitària i la
resta de normes aplicables en cada cas.
Atès el que disposen el capítol 9 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;
D'acord amb l'Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies
ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i
l'Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l'Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i
determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER),
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Resolc:

1. Obrir la convocatòria de subvencions per fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats
locals i determinats consorcis susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i
emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6, que tenen per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en
carboni en tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos,
respectivament, en els termes establerts en el Programa operatiu.

2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per
l'Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies
ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
(DOGC núm. 7640, de 12 de juny de 2018) i l'Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l'Ordre
TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a
operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes
susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

3. Les subvencions que preveu aquesta Resolució són finançades pel fons FEDER de la Unió Europea assignats
al PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 20 M€, i la seva concessió
s'imputa amb càrrec als fons FEDER de la Unió Europea assignats al PO FEDER de Catalunya 2014-2020, que
representen el 50% de la despesa subvencionable, d'acord amb la base 6 de l'Ordre TES/61/2018, de 7 de
juny, modificada per l'Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol. La resta, anirà a càrrec dels ens locals o consorcis
que executin el projecte.
L'import específic que es preveu per a cadascuna de les línies de subvenció és el següent:
- OE 4.5.1: Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana: 17 M€.
- OE 6.3.2: Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d'interès natural o cultural destinades principalment a un ús
turístic: 3 M€.
No podran concedir-se subvencions per imports superiors als esmentats.
En cas que l'import total de les sol·licituds rebudes que compleixin els requisits per a una de les línies de
subvenció superi l'import màxim subvencionable i en l'altra línia no s'assoleixi la dotació econòmica prevista en
aquesta convocatòria, l'òrgan competent podrà derivar l'import que consideri pertinent d'una línia de subvenció
a l'altra.

4. L'aportació màxima de subvenció per a cada actuació no podrà superar cap dels límits següents, sens
perjudici de l'aportació màxima per beneficiari establerta en l'apartat 5:
a) Un import de 750.000 € per actuació.
b) Un import de 200.000 € per quilòmetre de l'actuació, excepte en els casos d'actuacions de nova estructura o
ampliació d'una estructura existent, en els quals l'import serà de 600 €/m2 de via ciclista.
Els imports màxims establerts als punts a) i b) relatius a l'aportació per actuació i per quilòmetre d'actuació
podran augmentar-se excepcionalment en un 50% en cas d'actuacions que es desenvolupin almenys en un
20% del traçat en llocs amb condicions orogràfiques adverses1 , que quedin degudament justificades en la
documentació que acompanya la sol·licitud.

5. L'aportació màxima de subvenció per a cada beneficiari, incloent totes les actuacions i línies en què es
concedeixi la subvenció, serà de 750.000 € per ajuntament, 2.000.000 € per consell comarcal i 4.000.000 €
per diputació, sens perjudici de l'aportació màxima establerta en l'apartat 4. L'aportació màxima per a
actuacions sol·licitades per un consorci s'inclou en l'aportació màxima prevista per a l'administració pública
d'adscripció del consorci en aplicació dels criteris previstos en la normativa reguladora del règim jurídic del
sector públic.
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En cas que la suma d'actuacions en què es concedeixi la subvenció superi aquesta aportació màxima, es
reduirà la intensitat de l'ajut mitjançant una reducció proporcional de l'import concedit a cada actuació.
En cas que l'import total de les subvencions atorgades no assoleixi la dotació econòmica prevista en aquesta
convocatòria, l'òrgan competent podrà acordar l'increment dels límits indicats en aquest apartat fins a un 50%,
sense que se superi en cap cas la dotació econòmica màxima prevista a l'apartat 3.

6. No podran participar en aquesta convocatòria aquelles actuacions valorades en menys de 250.000 € de
despesa subvencionable, sent per tant de 125.000 € la quantia mínima a sol·licitar pels ens locals o consorcis
per accedir a qualsevol de les línies de subvenció.

7. La concessió, a les operacions seleccionades, del cofinançament previst en la present convocatòria queda
condicionada a la concessió efectiva del finançament del FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua de
finançament d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les
entitats seleccionades.

8. El termini de presentació de sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 4 mesos des de
la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

9. D'acord amb el que preveu la base 7.1 de l'Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, modificada per l'Ordre
TES/129/2018, de 24 de juliol, les sol·licituds acompanyades de la documentació requerida han de ser
formalitzades pel/per la representant legal i s'han de presentar en el registre telemàtic disponible de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT,
plataforma SIFECAT1420, en el termes que estableix la normativa vigent.
El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a
l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, plataforma SIFECAT1420, web:
http://www.eacat.cat.
La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, els sol·licitants, de l'obligació de trametre la
documentació dins el termini establert en la convocatòria. Segons l'article 41 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions electròniques de Catalunya, el sistema informàtic
SIFECAT1420 es pot interrompre per motius justificats de caràcter tècnic, operatiu o relatius al manteniment.
La interrupció s'anunciarà als usuaris i a la seu electrònica amb la màxima antelació possible, indicant el
sistema alternatiu de registre que es pot utilitzar mentre duri la interrupció. En aquest cas, es preveuria una
ampliació de termini de presentació de sol·licituds.

10. El procediment de concessió de les subvencions el tramita la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat
i el resol la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat d'acord amb la proposta de resolució
definitiva, que s'emet basada en la proposta de resolució provisional, d'acord amb la proposta de concessió
presentada per la Comissió Tècnica de Valoració que preveu la base reguladora 12.3 de l'Ordre TES/61/2018,
de 7 de juny, modificada per l'Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol, i en les actuacions que les persones
beneficiàries poden realitzar d'acord amb el que preveu la base reguladora 13 de la mateixa Ordre.
Es delega en el/la director/a general d'Infraestructures de Mobilitat la resolució de modificacions, renúncies,
revocacions, descertificacions i reintegraments, així com de qualsevol altre acte que es derivi de la gestió de
les subvencions durant el període d'execució i finalització de les operacions beneficiàries del finançament
FEDER.
La notificació de la resolució de concessió o denegació de les subvencions s'efectuarà mitjançant l'extranet de
les administracions públiques catalanes, EACAT (http://www.eacat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar
addicionalment altres mitjans electrònics, dins de termini de sis mesos, comptadors des de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, es comunicarà aquesta resolució a la Comissió
de Cooperació Local.
La resolució de concessió o denegació de la subvenció posa fi a la via administrativa, per la qual cosa contra
aquesta Resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat
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amb el que preveu l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i els articles 112.1, 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini
d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o
bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les previsions de l'article 123 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent.

11. D'acord amb el que preveu la base 16.1 de l'Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, modificada per l'Ordre
TES/129/2018, de 24 de juliol, es dona publicitat de les subvencions concedides amb indicació del seu import,
objectiu o finalitat i els beneficiaris en el termini d'un mes des de la data de resolució que posa fi al
procediment, mitjançant exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.
A més, s'ha de donar publicitat de les subvencions d'acord amb el que preveuen les bases 16.2, 16.3 i 16.4 de
l'Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, modificada per l'Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol.

12. L'execució de l'actuació objecte de subvenció no pot haver finalitzat abans de la presentació de la
sol·licitud, i té com a data màxima d'execució el 31 de desembre de 2020, i la documentació justificativa de la
realització de l'actuació s'ha de presentar en el termini comprès entre l'endemà de la publicació de la resolució
de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el 30 de juny de 2021, sens perjudici de la
possibilitat d'ampliar aquests terminis, d'acord amb el que preveuen les bases 2.4 i 17.1 respectivament, de
l'Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, modificada per l'Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol. Aquestes ampliacions
de terminis per executar i justificar no poden excedir en cap cas la meitat del termini inicial, i es poden
concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers. La resolució que es pugui dictar a aquest efecte no
serà susceptible de recurs.
El compte justificatiu, que conté la documentació justificativa que preveu la base 17.2 de l'Ordre TES/61/2018,
de 7 de juny, modificada per l'Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol, s'ha de presentar davant de la Direcció
General d'Infraestructures de Mobilitat amb el mateix format i a través del canal que estableix l'apartat 9
d'aquesta convocatòria.

13. El pagament de la subvenció s'efectua un cop la persona beneficiària ha justificat, d'acord amb els terminis
establerts, el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció, tal com preveu la base 18
de l'Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, modificada per l'Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol.

14. D'acord amb el que preveu la base 19.1, el projecte constructiu de l'actuació, prèviament a la seva
aprovació definitiva, s'ha de trametre a la Direcció General d'Infraestructures i Mobilitat abans del 31 de
desembre de 2019, per tal que l'òrgan competent emeti un informe relatiu al compliment dels criteris dels
manuals establerts en la base 2.2.

15. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el que preveu l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1,
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i dels articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es
pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
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Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat

1 Es considera que un lloc té condicions orogràfiques adverses si el pendent del terreny és superior al 20% i està representat en el WMS Mapa de
sòls de pendent superior al 20% de l’ICGC. Podeu consultar aquesta informació al visor de l’ICGC ( http://www.icc.cat/vissir3/) o des de qualsevol
programari compatible, connectant al WMS Mapa de sòls de pendent superior al 20% ( http://geoserveis.icc.cat/icgc_mp20p5m/wms/service?)”

(18.211.038)
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