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SUBVENCIONS PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2020-2024 

Departament de la Presidència - GenCat 

Pressupost (*):                                                                          250.000.000 €  Termini de presentació:                                   15 de novembre 

 Línia 1. Inversions                                                      160.000.000 €  

 Línia 2. Acció territorial a municipis petits              90.000.000 € 
(*)Detall del pressupost total per anualitats a l’article 3 de les BR 

Del 03/09/2019 fins al 15/11/2019  

 

01. Beneficiaris 

- La línia per a inversions va dirigida als ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades (EMD) i els consells comarcals.  

- La línia per acció territorial a municipis petits va dirigida als ajuntaments, EMD i consells comarcals, tots tres de menys de 5.000 habitants.  

 

02. Resum 

L’objectiu del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies 
territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de 
sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret. Les dues línies de subvencions del PUOSC tenen la finalitat de cofinançar les obres i serveis de 
competència municipal. 

Actuacions subvencionables (període 2020-2024): en les dues línies les actuacions han de ser aplicables al capítol 6 d’inversions reals del pressupost 
de l’ens local sol·licitant. 

1. Línia de subvencions per a inversions:  

 Destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional. 

 Millora d’equipaments i infraestructures municipals que formin part d’una estratègia de desenvolupament territorial. 

 Millora i gestió eficient dels recursos del municipi. 

 Prevenció de riscos naturals. 

 Millora de la connectivitat tecnològica. 

 Destinades a serveis públics. 

2. Línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits: 

 Destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional. 

 Millora d’equipaments municipals destinats a serveis públics. 

 Actuacions que formin part d’una estratègia de desenvolupament territorial. 

 Actuacions destinades a serveis supramunicipals. 

Tipus d’ajut: subvenció a fons perdut, compatible amb altres subvencions d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que , 
en el seu conjunt, no superin el 95% del pressupost subvencionable del projecte. 

Documentació: formulari de sol·licitud, memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica del projecte, plànols, pressupost d’execució del 

projecte, etc. Els tràmits de la sol·licitud es faran a través de l’EACAT. 

Cada ens local podrà fer fins a 5 sol·licituds: 3 per a projectes de la línia de subvencions per a inversions i 2 per a projectes de la línia d’acció territorial 
a municipis petits. Cadascun dels projectes podrà incorporar un màxim de 4 actuacions subvencionables. 

Pagament: fins al 100% de l’ajut quan els ens locals beneficiaris hagin complert amb l’obligació de justificació (no més tard del 31 de juliol de l’any 
següent a l’anualitat del PUOSC assignada. 

Bestreta: per un import entre un 20% i un 50% i sense l’exigència de prestació de garantia. 

Període d'execució: s’ha d’iniciar a partir de la data de sol·licitud de la subvenció i finalitzar no més tard del 30 de juny de l’any següent a l’anualitat 
del PUOSC assignada. Es pot demanar una pròrroga màxima de 3 mesos. 

Més informació:                       DOGC – Convocatòria                          DOGC – Bases Reguladores                          DOGC –Ampliació termini        

                                                                           GenCat – Guia de presentació                             GenCat – Més informació           

https://idp.eacat.net/Logon.aspx?providerID=EACATPL6&nextPage=https%3A%2F%2Fpl6.eacat.cat%2F
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7951/1759279.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7925/1755315.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7957/1760001.pdf
http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/ajuts/PUOSC/puosc_2020_2024/Guia-presentacio-PUOSC-2020-2024.pdf
http://municat.gencat.cat/ca/ajuts-i-subvencions/puosc/convocatoria-2020-2024/
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03. Ajuts màxims i tipus 
 

L’import màxim de la subvenció per cada ens local beneficiari és de 250.000 € per al programa general d’inversions i de 120.000 € per al programa 
per a acció territorial a municipis petits. Aquests imports fan referència al conjunt de projectes subvencionats, per cada ens, per a tot el període 2020-
2024. 

Intensitats màximes de les subvencions:  

               -  Fins a 1.000 habitants ............................. 95%                                -  De 5.001 a 10.000 habitants ..................... 75%             
               -  De 1.001 a 2.000 habitants ..................... 90%                                -  De 10.001 a 20.000 habitants ................... 70% 
               -  De 2.001 a 5.000 habitants ..................... 80%                                -  Més de 20.000 habitants .......................... 50% 

Per a les actuacions de caràcter supramunicipal presentades pels consells comarcals pot arribar al 95% del pressupost subvencionable del projecte. 

La despesa mínima realitzada i justificada ha de ser del 60% del pressupost subvencionable. 
 

 

04. Despeses subvencionables 
 

Les que tinguin una relació directa amb el projecte subvencionat, siguin necessàries per a la seva realització i siguin imputables al capítol VI de 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals (BOE-Estructura dels pressupostos de les entitats locals). 

No subvencionables: despeses de projectes el procediment de contractació de les quals ja s’hagi iniciat en el moment de presentar la sol·licitud, 
despeses finançades íntegrament per altres fonts de finançament, despeses indirectes, despeses d’expropiació o adquisició de béns mobles, despeses 
de redacció de projecte o direcció d’obra i l’IVA recuperable.   
 

 

05. Criteris de valoració 

Hi ha una part del pressupost que no s’aplica per concurrència competitiva sinó que s’apliquen criteris de puntuació automàtics en funció de la 
superfície i la població (informació detallada per a cada línia de subvencions al punt 4.1 dels annexos 2 i 3 de les BR). 

Línia de subvencions per a inversions 

Subvenció mínima garantida: s’assignarà un import total de 64.000.000 € per als ens locals sol·licitants que siguin susceptibles d’obtenir subvenció.  

Criteris de valoració aplicable a tot el projecte (màxim 10 punts)   

 Contribució a l’equilibri territorial: puntuació inversa a la densitat de població (màxim 10 punts) 

Criteris de valoració aplicables a les actuacions integrants de cada projecte (màxim 50 punts). Sempre que les actuacions suposin, com a mínim, 
un 25% del pressupost total del projecte.   

 Actuacions de millora de les infraestructures destinades a la generació i impuls de l’activitat econòmica que formin part d’una estratègia de 
desenvolupament territorial (màxim 10 punts) 

 Actuacions d’inversió que permetin fer una gestió més eficient del recursos de prestació de serveis, reduint consums energètics i evitant 
pèrdues en xarxes de distribució (màxim 5 punts) 

 Actuacions de prevenció de riscos naturals (màxim 10 punts) 

 Actuacions de millora de la connectivitat tecnològica (màxim 10 punts) 

 Actuacions destinades a serveis públics (màxim 15 punts) 

Línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits 

Criteris de valoració comuns per a tots les projectes (màxim 20 punts)   

 Pel nombre de nuclis de població (màxim 5 punts) 

 Inversa de la densitat poblacional (màxim 5 punts) 

 Envelliment poblacional (màxim 5 punts) 

 Pèrdua de població (màxim 5 punts) 

Criteris de valoració específics (màxim 30 punts).   

 Dinamització econòmica (màxim 10 punts) 

 Lluita contra l’envelliment poblacional (màxim 10 punts) 

 Inversiones en equipaments de titularitat municipal (màxim 10 punts) 
 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-19916&tn=1&p=20140319&acc=Elegir

