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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
RESOLUCIÓ GRI/1727/2013, de 30 de juliol, de distribució a la Val d’Aran i a la resta de comarques de
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de
Catalunya, any 2013.
El Decret 170/2012, de 27 de desembre, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig, estableix els criteris
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no siguin
vigents els del 2013.
L’article 49 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012,
distribueix la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat entre els diferents conceptes que
integren el Fons de cooperació local de Catalunya, i consigna a l’aplicació pressupostària GO03D/460.0002/711
del Departament de Governació i Relacions Institucionals l’import que s’ha de distribuir entre les comarques de
Catalunya.
Així mateix, l’article 52 de l’esmentada Llei 1/2012, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2012, estableix que correspon a la Val d’Aran un percentatge de participació de l’1,86% de l’aplicació
pressupostària GO03D/460.0002/711, i que la resta s’ha de distribuir entre les altres comarques de Catalunya,
d’acord amb criteris de població i de solidaritat interterritorial.
L’article 218.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya diu que la Generalitat té competència en matèria de
finançament local i que aquesta competència “...inclou la capacitat per a fixar els criteris de distribució de les
participacions a càrrec del pressupost de la Generalitat” i l’article 219.1estableix que “La Generalitat ha
d'establir un fons de cooperació local destinat als governs locals…”.
En aquest sentit, d’acord amb el que preveu l’Estatut d’autonomia, la llei de pressupostos de cada any fixa una
dotació per al Fons de cooperació local de Catalunya.
Els consells comarcals, a diferència dels ajuntaments, no tenen reconeguda cap participació en els ingressos de
l’Estat, la qual cosa suposa que la seva principal font de finançament són els ingressos provinents del Fons de
cooperació local de Catalunya.
Per aquesta raó, la suficiència financera dels consells comarcals requereix l’adopció de mesures transitòries
mentre no es produeixi l’aprovació dels pressupostos d’enguany, sens perjudici de l’establiment de mecanismes
de cooperació amb altres administracions públiques.
En qualsevol cas, l’article 54 de la Llei 1/2012, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012,
condiciona el lliurament de les participacions que integren el Fons al fet que els ens locals destinataris
compleixin adequadament l’obligació de trametre, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial, els seus
pressupostos, liquidacions pressupostàries anuals i qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al
Departament de Governació i Relacions Institucionals, així com els seus comptes anuals a la Sindicatura de
Comptes, requeriment igualment exigible.
Per tot el que s’ha exposat,

Resolc:

1. Distribuir l’import de 19.596.349,99 euros, en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat,
Fons de cooperació local de Catalunya, amb càrrec a l’aplicació GO03D/460.0002/711, del pressupost del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb el que consta en l’annex d’aquesta
Resolució.
2. Condicionar el pagament de les participacions al compliment de les obligacions establertes en l’article 54 de
la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els consells comarcals, el Conselh Generau
d’Aran i els ajuntaments podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la data
de la publicació en el DOGC. Els consells comarcals, el Conselh Generau d’Aran i els ajuntaments podran
presentar també, potestativament, requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant la consellera de
Governació i Relacions Institucionals en el termini de dos mesos a comptar de la data de la publicació en el
DOGC.

Barcelona, 30 de juliol de 2013

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex
Fons de cooperació local de Catalunya, comarques, any 2013.

Comarca

Total 2013

Alt Camp

407.765,23

Alt Empordà

504.044,34

Alt Penedès

452.483,97

Alt Urgell

421.079,32

Alta Ribagorça

379.475,73

Anoia

470.504,57

Bages

506.932,82

Baix Camp

492.204,63

Baix Ebre

450.408,18

Baix Empordà

470.530,06

Baix Llobregat

745.519,63

Baix Penedès

438.347,18

Barcelonès
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1.268.731,41

Berguedà

426.988,14

Cerdanya

394.660,80

Conca de Barberà

400.902,57

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6432 - 5.8.2013
CVE-DOGC-A-13213109-2013

Garraf

451.307,40

Garrigues

405.347,71

Garrotxa

414.623,02

Gironès

479.144,57

Maresme

574.943,13

Montsià

418.049,34

Noguera

439.982,68

Osona

501.140,29

Pallars Jussà

411.015,66

Pallars Sobirà

411.005,16

Pla de l'Estany

408.497,05

Pla d'Urgell

413.702,82

Priorat

393.983,09

Ribera d'Ebre

402.045,09

Ripollès

408.891,74

Segarra

403.430,25

Segrià

516.605,59

Selva

489.261,74

Solsonès

404.360,91

Tarragonès

501.199,20

Terra Alta

394.897,49

Urgell

403.894,56

Val d'Aran

364.492,11

Vallès Occidental

769.589,67

Vallès Oriental

584.361,14

Total

19.596.349,99

(13.213.109)
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