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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE
DECRET 173/2016, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOSC 2008-2012,
establerts pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2008-2012.
L'article 217 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya indica que les finances locals es regeixen pels principis de
suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal, i que la Generalitat vetlla pel compliment
d'aquests principis.
Igualment, l'Estatut encomana al Parlament l'aprovació d'una llei de finances locals per desplegar els principis i
les disposicions que estableix el capítol del finançament dels governs locals i donar solució a la situació de
precarietat actual. Amb aquesta finalitat, la futura llei de finances locals ha d'incloure, entre altres fons de
finançament, un fons de cooperació local destinat als governs locals, al marge d'altres programes de
col·laboració financera específica per a matèries concretes.
A hores d'ara, el Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) és el programa de cooperació local del Govern amb una
dotació econòmica més gran, cosa que el converteix en el principal instrument de suport al món local. La seva
funció és coordinar tots els esforços de les diverses administracions de Catalunya per emmarcar la cooperació
econòmica entre administracions adreçada a crear noves infraestructures i nous equipaments als municipis,
amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida de la població. Aquestes inversions es concreten en obres i
serveis públics, com l'enllumenat públic, els cementiris, la recollida de residus, la neteja viària, l'abastament
domiciliari d'aigua potable i d'altres equipaments culturals, esportius, docents o socials que esdevinguin
estratègics o necessaris.
Per mitjà del Decret de 8 d'abril de 1980 es va establir per primera vegada l'elaboració i aprovació del PUOSC,
que s'ha anat programant ininterrompudament en períodes pluriennals fins a l'actualitat.
La Llei 23/1987, de 23 de desembre, reguladora del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el configura com
un programa que es formula prenent com a base les peticions dels ens locals beneficiaris, amb la participació
dels consells comarcals, i que està adreçat fonamentalment a la realització de les obres i els serveis de
competència municipal, preferentment els mínims i obligatoris, en el marc del desplegament de la nova
organització territorial de Catalunya.
El finançament del PUOSC es realitza mitjançant les aportacions de la Generalitat, i les consignades en els
pressupostos de les diputacions provincials en el concepte de cooperació econòmica destinades al PUOSC. No
obstant això, la participació dels ajuntaments beneficiaris en el PUOSC implica uns límits de finançament que
oscil·len entre el 50% i el 90% en funció de la població.
La situació de crisi econòmica i la manca de liquiditat a la qual ha hagut de fer front la Generalitat de Catalunya
ha requerit l'adaptació constant d'aquest instrument de finançament i les successives modificacions a què es va
sotmetre el PUOSC per al període 2013-2016, aprovat pel Decret 155/2012, de 20 de novembre, mitjançant el
Decret 162/2012, de 18 de desembre, el Decret 206/2013, de 30 de juliol, i el Decret 104/2014, de 22 de
juliol.
El Govern de la Generalitat, atenent a la situació actual, en què cal assumir el finançament dels governs locals
des d'una vessant de globalitat, especialment pel que fa als problemes dels municipis més petits de Catalunya,
vol resoldre la situació en què es troba el PUOSC, en què s'encavalquen fins a tres períodes d'execució del
PUOSC, amb la complexitat de gestió que se'n deriva, al marge dels problemes de liquiditat citats.
Igualment, l'aplicació de les mesures establertes pel Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el
Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, ha motivat que, en ocasions, els ajuntaments hagin
hagut de posposar o retardar l'execució de les inversions, als efectes de poder complir amb els principis
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, recollits a l'article 135 de la Constitució i regulats per la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
En resum, la gestió del PUOSC per part dels ajuntaments s'ha vist perjudicada per fets que no els poden ser
imputats i s'ha de tractar de donar una solució normativa a la situació actual, emparada en el principi de
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proporcionalitat i en la lleialtat institucional i la col·laboració que han de presidir les relacions entre les
administracions públiques catalanes.
Per aquesta raó, es considera necessari establir un criteri normatiu que permeti donar una resposta ajustada a
dret al PUOSC 2008-2012, regulat pel Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació
del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012, i pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual
s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012.
Per tot això, a proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i d'acord amb el
Govern,

Decreto:

Article 1. Criteris d'execució i justificació
1. Totes les actuacions adjudicades pels ens locals de Catalunya incloses en les anualitats 2011 i 2012, del Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012, que no han estat executades en el termini establert a
la base novena de l'annex 1 del Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, poden executar-se fins al 31 de desembre de
2016. Aquestes actuacions han estat aprovades pels acords del Govern que figuren a l'annex 1 i s'han d'haver
adjudicat amb anterioritat a la publicació d'aquest Decret.
2. Excepcionalment, les actuacions adjudicades pels ens locals de Catalunya incloses en les anualitats 2008,
2009 i 2010, poden acollir-se al que disposa l'apartat anterior, sempre que compleixin les condicions següents:
a) que hagin adjudicat les obres, serveis o subministraments subvencionats en el termini corresponent a
l'anualitat respectiva, d'acord amb les bases d'execució del PUOSC. Aquestes actuacions han estat aprovades
pels acords del Govern que figuren a l'annex 2.
b) que acreditin que el grau d'execució de l'actuació corresponent és superior al 70% de l'import total de
l'obra, servei o subministrament. Aquesta acreditació s'ha de presentar en el termini d'un mes a comptar de la
data del requeriment fet per la Direcció General d'Administració Local a aquest efecte.
c) que l'ens local beneficiari corresponent no hagi ingressat cap quantitat en concepte de bestreta en relació
amb l'obra, servei o subministrament subvencionat.
d) que s'acreditin raons de força major no imputables al beneficiari.
3. La justificació de la finalització d'aquestes actuacions pot realitzar-se fins al 31 de març de 2017.
4. Les actuacions adjudicades a què fa referència aquest article no poden ser objecte de canvi de destinació.

Article 2. Procediment de revocació de totes les actuacions anteriors
1. Els ens locals que no es puguin acollir al que disposa l'article anterior rebran una notificació de la Direcció
General d'Administració Local i se'ls atorgarà un termini d'un mes per fer al·legacions. Passat aquest termini, si
no les han formulades s'entendrà que renuncien a l'actuació corresponent.
2. La resolució desestimatòria de les al·legacions per incompliment de les obligacions imposades per a la
concessió de la subvenció produeix els efectes de revocació de la subvenció atorgada de conformitat amb la
normativa vigent en matèria de subvencions.

Disposició addicional
1. Als efectes de l'aplicació d'aquest Decret, s'entenen modificats els apartats 3.1 i 3.2 de la base tercera i la
base novena de l'annex 1 del Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, així com qualsevol altre/a que el contradigui.
2. Les previsions d'aquest Decret no tenen caràcter supletori en relació amb els programes específics del
PUOSC d'àmbit provincial i el programa específic d'infraestructures de telecomunicacions, aprovats a l'empara
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del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya (PUOSC) 2008-2012.
Pel que fa al programa específic de biblioteques corresponent a l'any 2012, li són aplicables les previsions de
l'article 1.1 i 1.3.
3. Les previsions d'aquest Decret no afecten els expedients administratius que siguin ferms en via
administrativa.

Disposició transitòria
En el cas de sol·licituds de pròrroga o canvis de destinació presentats amb anterioritat a la publicació d'aquest
Decret, així com les al·legacions realitzades a l'empara de l'article 2.1, el termini per adjudicar a què fa
referència l'article 1.1 és de 3 mesos a comptar de la resolució d'estimació de la sol·licitud de pròrroga, de
canvi de destinació o de les al·legacions presentades.

Disposició final
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de febrer de 2016

Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Meritxell Borràs i Solé
Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Annex 1
Acords del Govern que aproven les anualitats corresponents al PUOSC 2011-2012

ACORD GOV/14/2012, de 28 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2012,
DOGC núm. 6079, de 2.3.2012.
ACORD GOV/186/2010, de 19 d'octubre, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2011,
DOGC núm. 5745, de 29.10.2010.

Annex 2
Acords del Govern que aproven les anualitats corresponents al PUOSC 2008-2010

ACORD GOV/20/2010, de 16 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2010,
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DOGC núm. 5574, de 24.2.2010.
ACORD GOV/44/2009, de 17 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2009,
DOGC núm. 5346, de 25.3.2009.
ACORD GOV/133/2008, de 22 de juliol, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2008,
DOGC núm. 5185, de 31.7.2008.
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