
 

 

Normativa aplicable als ajuts cofinançats amb FEDER 

 
• Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual 

s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons 
Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca. 

 
• Reglament (UE) núm. 1301/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre el 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional i sobre les disposicions específiques relatives a 
l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1080/2006. 

 
• Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual 

s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del 
programa, la presentació d'informació sobre instruments financers, les característiques tècniques 
de les mesures d'informació i comunicació, les operacions i el sistema per al registre i 
l'emmagatzematge de dades. 
 

• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. 

 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
• Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 
 

• Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases 
reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de 
bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text 
íntegre. 

 
• Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses 

subvencionables dels programes operatius del FEDER per al període 2014-2020. 
 

• Reglament (UE) núm. 184/2014 de la Comissió, de 25 de febrer, que estableix, en relació amb el 
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen 
disposicions relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons 
de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la 
Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, les condicions aplicables al sistema d'intercanvi 
electrònic de dades entre els estats membres i la Comissió i l'adopció, en relació amb el Reglament 
(UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions 
específiques del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l'objectiu de cooperació territorial 
europea, de la nomenclatura relativa a les categories d'intervenció del suport del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional a l'objectiu esmentat. 

 
• Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març, que complementa el Reglament 

(UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen 
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disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social 
Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca. 

 
• Reglament (UE, EURATOM) núm. 1311/2013 del Consell, de 2 de desembre, pel qual s'estableix el 

marc financer plurianual per al període 2014-2020. 
 

 
També són aplicables, i s'han de complir durant tot el procés de gestió dels projectes, les circulars, les 
orientacions i altres actes normatius que puguin dictar les autoritats designades pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020 en l'exercici de les seves funcions. 
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