- APÈNDIX AL DOCUMENT ORIENTACIONS ALS MUNICIPIS PER A
L’ACCÉS AL FINANÇAMENT FEDER EN LES
INTERVENCIONS URBANES

ACLARIMENTS CONVOCATÒRIA DUSI
- 26 de novembre de 2015 -

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va publicar en el BOE de data 17 de
novembre de 2015, 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 que seran cofinançades per mitjà del programa operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020.
Este apèndix al document d’Orientacions als municipis per a l’accés al finançament FEDER
en les intervencions urbanes, elaborat per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, pretén aclarir alguns dubtes que s’han plantejat als municipis després
de la publicació de la convocatòria.

1. Tipologies d’àrees funcionals.
Poden optar al finançament d’este eix les tipologies de ciutats o àrees funcionals urbanes
següents:
a. Àrees urbanes constituïdes per un únic municipi amb una població major de 20.000
habitants.
b. Agrupacions de municipis amb una població de cada un d’estos superior a 20.000
habitants.
c. Àrees urbanes formades per un municipi o conurbació de més de 20.000 habitants i
municipis perifèrics de menys de 20.000 habitants.
d. Conurbacions de població superior a 20.000 habitants, constituïdes per agrupacions
de municipis de menys de 20.000 habitants.
En la tipologia c) cada municipi de menys de 20.000 habitants que vulga formar part d’una
àrea funcional per a presentar una estratègia DUSI a la convocatòria, ha de tindre el terme
municipal limítrof al terme municipal del municipi de més de 20.000 habitants.
Per tant, no s’acceptarà que un municipi de menys de 20.000 habitants forme part d’una àrea
funcional si este és limítrof d’un altre municipi de menys de 20.000 habitants, que al seu torn
és limítrof del municipi de més de 20.000 habitants.

2. Línies d’actuació i operacions
En l’annex II de la convocatòria, es detalla el contingut de les estratègies DUSI. Segons la qual
l’estratègia ha d’incorporar en el pla d’implementació, entre altres aspectes: la descripció de
les línies d’actuació a dur a terme per objectiu específic per a aconseguir els resultats definits.
Les bases reguladores aclarixen: “s’entendrà per línia d’actuació: una mesura que instrumenta
una política d’interés públic enquadrada en un objectiu específic, gestionada per una única
entitat (beneficiari o organisme amb senda financera assignada) i caracteritzada per uns
objectius concrets i uns procediments de gestió i esquemes de finançament homogeni.”
Així l’estratègia ha d’explicar les línies d’actuació que es desenvoluparan coherents amb els
objectius temàtics definits, no cal definir les operacions concretes que es pretenen realitzar.
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Cada línia d’actuació respondrà a un sol objectiu específic, no a diversos.
Per exemple, una línia d’actuació seria “la conversió en zona de vianants del centre històric”
dins de l’Objectiu Específic “OE4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible”. Les operacions
per a desenvolupar eixa línia d’actuació serien: “convertir en zona de vianants el carrer X”,
“zona de vianants la plaça I” …
En l’esquema general de la pàgina 3 del document “Orientacions als municipis per a l’accés
al finançament FEDER en les intervencions urbanes” publicat per la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori”, es definixen els eixos prioritaris, els objectius
temàtics, les prioritats d’inversió i els objectius específics. Les línies d’actuació que s’han de
definir en l’estratègia estan arreplegades en els quadros següents “d’Accions a finançar”
especificats per a cada objectiu temàtic. Cada quadro d’estos enumera, a manera d’exemple,
actuacions que poden englobar-se en cada prioritat d’inversió, que són les línies d’actuació.

3. Criteris de selecció d’operacions
El pla d’implementació de l’estratègia DUSI també ha de contindre: “Descripció, per a cada
línia d’actuació, dels criteris i procediments per a la selecció d’operacions.”
Com s’ha explicat en l’epígraf anterior, en el contingut de l’estratègia DUSI a presentar per a
la convocatòria, l’entitat local no detallarà les operacions a realitzar, únicament ha de proposar
els criteris i procediments de selecció.
Una vegada seleccionada l’estratègia, en el Comité de Seguiment es definiran els criteris de
selecció d’operacions, que finalment aplicaran les entitats locals, com a organisme intermedi,
per a triar les operacions que es duran a terme.
L’annex VII de l’Orde de la convocatòria exposa unes orientacions generals sobre les
operacions a cofinançar en el marc de les estratègies seleccionades i els seus criteris.

4. Indicadors de productivitat
Com a part del contingut de l’estratègia DUSI, la convocatòria inclou “els indicadors de
productivitat per a les línies d’actuació previstes en el pla d’implementació, segons l’annex VII
d’esta convocatòria”.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat en el web de la Xarxa d’
iniciatives Urbanes (RIU), un Catàleg d’indicadors de productividat molt més ampli, per a
aportar als municipis més idees a l’hora de definir els indicadors de productivitat que s’exigiran
a les operacions que a posteriori es definisquen per a cada línia d’actuació.
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5. Presentació de sol•licituds
La documentació requerida per a la formalització de sol•licituds es presentarà exclusivament
per via electrònica i a través de l’aplicació informàtica desenvolupada pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques a este efecte en la Seu electrònica del Ministeri o a través del Portal
d’Entitats Locals.
És important accedir a esta aplicació, durant la fase de l’elaboració de l’estratègia DUSI,
i no únicament en el moment final d’enviament de la sol•licitud. Hi ha la possibilitat d’anar
omplint informació i adjuntar la documentació que queda guardada i que es pot modificar fins
al moment de la firma i enviament de la sol•licitud.
És aconsellable conéixer l’aplicació, els seus apartats i el format que s’exigix a cada document,
abans d’iniciar la càrrega de l’estratègia, ja que aclarix tots els aspectes que han de quedar
definits en la sol•licitud.

6. Termini de presentació de sol•licituds.
El termini per a la presentació de sol•licituds serà de quaranta-cinc dies hàbils des de la
publicació en el Boletín Oficial del Estado d’esta orde de la convocatòria. Esta orde va ser
publicada el dia 17 de novembre de 2015. Per tant, la data límit de presentació de sol•licituds
és el 13 de gener de 2016, inclusivament.

7. Pròxima convocatòria.
S’ha confirmat que hi haurà una segona convocatòria al llarg de l’any 2016, amb el 30% restant
dels fons FEDER (uns 35,5 milions d’euros per als municipis de la Comunitat Valenciana).
Aquelles estratègies que es presenten a la primera convocatòria i no resulten seleccionades,
podran presentar-se novament, i millorar la seua proposta, per a esta segona convocatòria.
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