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Abstract

Noviembre 2020

En el present document es realitza un estudi dels resultats obtinguts en el 
qüestionari, servint de punt de partida per a la planificació del proper exercici i la 
projecció del nou període 2021-2027.
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Informe 
Diagnòstic

1.1. Què és un projecte europeu?

Un projecte europeu és una iniciativa liderada per una entitat europea, pública 
o privada, destinada a resoldre un problema o aprofitar una oportunitat amb un 
enfocament internacional i amb la participació d’altres socis. Una administració local 
pot ser tant aquesta entitat que lidera com el soci que participa.

En definitiva, un projecte europeu és una idea que contribueix a millorar la vida 
de les persones i que es pot materialitzar gràcies al suport financer de la UE i la 
col·laboració d’altres organitzacions.

A través de convocatòries de projectes, La Unió Europea dóna suport financer a 
aquelles idees que considera més interessants.

I què vol dir “interessant” per a la UE?

 • Que siga una solució innovadora per a una qüestió concreta.
 • Que siga replicable en altres territoris d’Europa.
 • Que siga una proposta que encaixe en les línies polítiques del marc   
 financer de la UE.
 • Que servisca per a generar identitat europea.

1.2. Quins beneficis aporta a les entitats locals?

Per què un ajuntament o una mancomunitat pot considerar “interessant” accedir 
a un projecte europeu? La participació en projectes europeus és un camí llarg, 
complex i que exigeix esforç. Però fent balanç, són majors els beneficis. Ací uns 

1. Introducció als projectes europeus
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quants:

 • Capacitat de desenvolupar una idea. Tal volta siga el benefici principal,   
 però porta associats altre (els següents) que aportaran major valor a la   
 nostra organització a mitjà i llarg termini.
 • Intercanvi d’eexperiències i coneixements i accés a informació privilegiada  
 i noves tecnologies.
 • Contactes amb les empreses, professionals i equips més competitius en   
 entorns científics i tecnològics.
 • Nova (i important) font de finançament.
 • Millora de la imatge i competitivitat institucional, que incorpora els valors   
 d’avantguarda d’Europa: digitalització, innovació, economia circular i    
 eficiència energètica.
 • Creixement sostenible, intel·ligent i inclusiu del territori, contribuïnt   
 al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),   
 l’Agenda 2030 i l’Agenda Urbana Europea.
 • I, per descomptat, una via per a millorar la qualitat de vida de les    
 persones.

1.3. Quins aspectes cal tenir en compte?

Embarcar-se en el desenvolupament de Projectes Europeus és enriquidor i significa 
apostar pel futur, però comporta alguns aspectes a considerar. L’altra cara de la 
moneda: quines premisses cal tindre en compte si decidim embarcar-nos en un 
projecte europeu? Ací les principals:

 • Disposar de capacitat tècnica i financera per tal de co-gestionar el nostre   
 projecte, en el percentatge que aplica cada programa.
 • Trobar una convocatòria en el marc d’un programa concret llançat per la   
 Comissió Europea, que puga donar cabuda al nostre projecte. Des    
 d’ací t’ajudem a buscar convocatòries. 
 • Presentar la sol·licitud (i realitzar tots els tràmits) seguint totes les    
 directrius especificades en la convocatòria i, després, en la pàgina web del   
 programa. 
 • Conéixer bé les fases de planificació, redacció, gestió i justificació de   
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 projectes europeus.
 • Conéixer la normativa europea i la seua burocràcia.
 • Treballar en un entorn internacional amb socis d’altres països europeus.   
 Normalment l’anglés és la llengua vehicular.
 • Ser molt rigorosos en el compliment de terminis.
 • Sense pressa. Els resultats no són immediats. El temps mitjà de resolució   
 d’un projecte europeu sol oscil·lar entre els 6 i els 12 mesos.
 • El finançament no se sol aconseguir en el primer intent. Però aqueix   
 primer  intent serveix per a explorar i aprendre com procedir amb èxit.

Si el balanç final és positiu, el pròxim pas és encertar el programa europeu on 
presentar el projecte. Per a això, és important conéixer els principals programes 
agrupats segons els grans desafiaments europeus contemplats en el Marc Financer 
2021-2027.
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2. Estat de la qüestió

2.1. Marc Financer Plurianual 2021-2027

El Marc Financer Pluriennal (MFP) és el pressupost de la UE per a un període de 
7 anys. Actualment ens trobem en l’última fase del MFP 2014 – 2020, la finalitat 
del qual era complir els objectius de l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador. Els seus eixos principals d’inversió es mostren en 
la gràfica següent:

Figura 1. Pressupost per al Marc Financer Plurianual (MFP) 2014-2020. Font: Comissió Europea.

Així mateix, en aquests moments estem en fase de preparació del pròxim Marc 
Financer Pluriennal 2021- 2027, la finalitat del qual és aconseguir una unió que 
protegisca, capacite i vetle per la seguretat. Les principals línies polítiques que 
desenvolupa són les següents:

 • Mercat únic, innovació i economia digital
 • Seguretat i defensa
 • Migració i gestió de les fronteres
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 • Cohesió i valors
 • Recursos naturals imedi ambient
 • Veïnatge i el món
 • Administració pública europea

La distribució del pressupost és la següent:

Figura2. Pressupost per al Marc Financer Plurianual (MFP) 2021-2027. Font pròpia.
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Figura3. Línies estratègiques del nou Marc Financer Plurianual (MFP) 2021-2027. 
Font: Europe Direct GVA
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2.2. Next Generation EU

La situació actual provocada per la crisi de la COVID-19 ha posat en marxa 
mesures extraordinàries per part de la Comissió Europea, que tenen com a objectiu 
contribuir a la reparació dels danys econòmics i socials, iniciar la recuperació de la 
comunitat europea i promoure l’ocupació.

En el marc d’aquest important pla sorgeix la proposta ‘Next Generation EU’, un 
nou instrument de recuperació temporal d’emergència dotat amb 750.000 milions 
d’euros, que destinarà al pressupost de la Unió Europea un nou finançament 
obtingut en els mercats financers durant el període 2021-2024. El Next Generation 
EU es fonamenta en tres pilars:

 • Instruments per recolzar els esforços dels Estats membres per recuperar-  
 se, reparar  apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por    
 recuperarse, reparar els danys i eixir reforçats de la crisi.
 • Mesures per a impulsar la inversió privada i recolzar a les empreses en   
 dificultats.
 • Reforç dels programes clau de la UE per extreure els ensenyaments de   
 la crisi, fer que el mercat únic siga més fort i resilient i accelerar la    
 doble transició ecològica i digital.

El pressupost assignat al pla Next Generation EU es divideix en dues tipologies:

 • 390.000 milions € en subvencions a fons perdut (52%)
 • 360.000 milions € en prèstecs (48%)

La distribució d’aquests fons s’estructura en les següents àrees:

 • Mecanismes de Recuperació i Resiliència: 672.500 M€
 • React-EU: 47.500 M€
 • Horitzó Europa: 5.000 M€
 • Invest EU: 5.600 M€
 • Desenvolupament rural: 7.500 M€
 • Fons de transició justa: 10.000 M€
 • RescEU: 1.900 M€
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2.3. Situació d’infrafinançament municipal

L’infrafinançament és una de les grans problemàtiques de base en les entitats 
locals de la Comunitat Valenciana. Les causes d’aquesta situació es poden resumir 
en tres:

 • La situació general d’infrafinançament de la comunitat autònoma.
 • L’asunció d’una major quantitat de competències per part de les entitats   
 locals, sense que allò supose l’augment de dotació pressupostària.
 • El sostre de despesa marcat per la Lley Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,   
 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

A tot això, se suma la complexitat dels procediments de contractació regulats per la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En aquest context, la cerca de finançament europeu és fonamental per al 
desenvolupament de projectes a nivell local. Per això, sorgeix la necessitat d’una 
oficina que done servei als municipis i mancomunitats, inicie un procés d’escolta 
activa i oferisca formació, informació i orientació amb l’objectiu de captar fons 
europeus.

2.4. Conveni de la Generalitat Valenciana amb l’FVMP

Amb data 19 de juny de 2020 el Consell va aprovar el “Conveni de la Generalitat 
Valenciana amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a col·laborar 
amb les entitats locals en matèria de finançament europeu”, a través de la Direcció 
General d’Administració Local i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
(FVMP). El text va ser signat el 30 de setembre de 2020.

L’origen del Conveni naix dels objectius i interessos comuns de totes dues entitats 
quant a la promoció i foment del municipalisme en l’àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana.

L’FVMP és l’associació autonòmica amb major implantació per a la defensa i 
promoció de l’autonomia local i els seus interessos. Tal com es recull en



Justificació | Novembre 2020 15

l’Article 5a 1.c. dels seus Estatuts, compta amb un arrelat caràcter europeista i té 
com a objecte el “desenvolupament i la consolidació de l’esperit europeista en 
l’àmbit local, basat en l’autonomia i solidaritat entre les entitats locals”.

És necessari establir una estratègia d’accés i cerca de finançament municipal a 
través dels fons de la Unió Europea, ja que suposen una gran oportunitat per al 
desenvolupament de la política de cohesió i l’apoderament de les entitats locals. Els 
fons procedents del nou període 2021-2027 suposen un “eix estratègic en el foment 
i assessorament a les entitats locals en matèria de finançament europeu”.

Com bé s’expressa en la Clàusula Primera del citat Conveni, la finalitat d’aquesta 
iniciativa serà “el foment i l’assessorament a les entitats locals en matèria de 
finançament europeu, amb la finalitat d’incrementar les possibilitats d’accés als 
diferents fons per part de les entitats locals”.

La Clàusula Segona del Conveni recull el programa d’activitats a desenvolupar per 
part de la FVMP, en el qual es detallen nou accions a implementar per a la promoure 
l’accés al finançament europeu. Dos d’aquestes accions fan referència a l’elaboració 
d’un qüestionari de reconeixement de la situació:

 • La primera acció esmentada és “l’elaboració d’un qüestionari destinat a les  
 entitats locals, ajuntaments i mancomunitats que vulguen participar, a fi de   
 realitzar una radiografia de quina és la situació actual d’aquestes    
 administracions respecte a la seua participació en fons europeus.” 
 • La tercera acció especifica la “presentació d’un Informe Diagnòstic   
 mitjançant els resultats obtinguts del qüestionari, servint de punt de    
 partida per a la planificació del pròxim exercici i la projecció del nou  període  
 2021-2027.”

Per tant, realitzar un adequat diagnòstic de la situació és clau per a conéixer les 
necessitats i demandes de les entitats locals i establir les línies d’actuació que es 
requereixen. Per a dur a terme aquesta tasca, s’ha creat el projecte ‘Pont a Europa’, 
el nou Servei d’Orientació en Projectes Europeus de l’FVMP.
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2.5. Pont a Europa, el Servei d’Orientació en Projectes Europeus de l’FVMP

Amb l’objectiu de desenvolupar les propostes plantejades, la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies, juntament amb la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat Valenciana, ha impulsat el nou Servei d’Orientació en Projectes 
Europeus de l’FVMP, que ha sigut batejat com “Pont a Europa”. Aquest servei està 
dirigit especialment a l’assessorament de les administracions locals de la Comunitat 
Valenciana, és a dir, ajuntaments i mancomunitats.

A continuació, es detallen la missió, la visió i els valors de Pont a Europa:

Missió

Realitzar un diagnòstic de la presència (quantitativa i qualitativa) de projectes 
europeus en les administracions locals de la Comunitat Valenciana, així com de les 
seues demandes i necessitats.

 • Facilitar als ajuntaments i les mancomunitats la informació l’orientació la   
 formació per accedir a les diferents línies de fons europeus. Espacial   
 focus en els més xicotets, que manquen d’oficina europea o personal   
 especialitzat.
 • Humantizar la gestió.
 • Fomentar el desenvolupament local a través del finançament europeu.   
 Visibilitzar els resultats i els valors d’avantguarda de de la UE.
 • Adaptar la forma de treball municipal a l’agenda 2030, els objectus de   
 desenvolupament sostenible i l’Agenda Urbana de la UE. Generar    
 cultura europea com a forma de treball en l’administració local.

Visió

El finançament europeu és una oportunitat per als municipis, que pateixen 
actualment un problema d’infrafinançament. Per a combatre’l, és clau l’accés als 
fons europeus, una font de recursos per a poder desenvolupar polítiques públiques 
i actuacions locals en tots els àmbits: el benestar social, la promoció econòmica, 
l’educació, la innovació o la protecció mediambiental. El seu accés per part dels
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ajuntaments permetrà un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu dels municipis 
de la Comunitat Valenciana.

Valors

El municipalisme és un valor essencial del projecte: l’aposta pels ajuntaments i 
les entitats locals, els agents més pròxims a les persones, capaces de conéixer 
i entendre la realitat del seu entorn immediat i de desenvolupar polítiques que 
aterren sobre allò concret.

L’esperit europeista és l’altre valor fonamental de Pont a Europa. El creixement 
econòmic de la Comunitat i dels municipis valencians dependrà també de l’ús i 
gestió eficient dels recursos procedents de la UE. Recuperar la confiança perduda 
en les institucions europees i crear sinergies amb les regions més desenvolupades 
és també un objectiu clau.

Altres valors del programa s’assenten sobre l’aposta per una economia més verda, 
basada en el coneixement, la innovació i la digitalització, i que promoga una alta 
taxa d’ocupació que afavorisca la cohesió social i territorial.

A qui ens dirigim

 • Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
 • Mancomunitats.

El nostre principal públic objectiu és el personal tècnic dedicat a la gestió de 
projectes europeus, els Agents de Desenvolupament Local, alcaldes, alcaldesses i 
regidors relacionats amb la matèria.

Què oferim

 • Representació dels interessos locals en estades superiors.
 • Informació. Difusió de la guia de finançament europeu 2021-2027, de   
 biblioteca de recursos per a accedir a fons europeus i d’un catàleg de bones  
 pràctiques amb exemples de casos de municipis de la Comunitat    
 Valenciana. Tota aquesta informació estarà centralitzada en una nova web i
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 compartida des de perfils socials propis de Pont a Europa.
 • Orientació. Anàlisi dels fons europeus per a orientar a les     
 administracions locals en la captació de recursos.
 • Formació. Promoció i organització d’activitats formatives sobre temes de   
 finançament europeu dirigides a càrrecs electes i personal tècnic de   
 l’administració local. Jornades, seminaris i cursos.
 • Interlocució directa amb alcaldes, alcaldesses, regidors i tècnics    
 municipals encarregats de la matèria, a través de reunions. Posem    
 també a la seua disposició un correu electrònic per tal de mantenir    
 una comunicació bidireccional: eurofvmp@fvmp.org

D’on partim

D’un procés d’escolta activa. Estem escoltant a les entitats locals i ja hem detectat 
la necessitat i el dessig majoritari de totes elles d’obtenir més informació, formació i 
orientació en projectes europeus. 

Seguint amb les directrius marcades pel Conveni, tal com es detalla en la secció 
“2.4. Conveni de la Generalitat Valenciana amb l’FVMP”, el present Informe 
Diagnòstic és un document complet de radiografia, elaborat a través de diferents 
accions:

 • La realització d’un qüestionari en línia dirigit a entitats locals, ajuntaments   
 i mancomunitats. És la primera imatge sobre la situació actual d’aquestes   
 administracions respecte a la seua participació en fons europeus. Permet   
 crear també una base de dades, custodiada en l’FVMP,     
 amb els contactes dels tècnics municipals i de mancomunitats destinats a   
 l’àrea de finançament europeu.
 • Entrevistes i reunions periòdiques camb tots els ajuntaments i    
 mancomunitats interessats en el projecte, així com organismes o    
 institucions, nacionals o europees, que desenvolupen tasques relacionades   
 amb la implementació de fons europeus.

Aquest informe servirà de punt de partida per a la planificació del proper eexercici i 
la projecció del nou període 2021-2027.
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On anem

El nostre objectiu és construir un pont entre els nostres municipis i Europa. Per a 
què?

 • Per a contribuir a un desenvolupament local sostenible, intel·ligent i   
 inclusiu.
 • Per a que els nostres municipis se sumen als valors d’avantguarda de la   
 UE.
 • Per a que les administracions locals siguen més autònomes i    
 s’introduïsquen  en una cultura de treball europea, més participativa    
 i estratègica.
 • Per a que la Comunitat Valenciana siga referent en referente en 
 l’aliança entre municipalisme i esperit europeu.

2.6. Anàlisi DAFO

Establerts els condicionants de partida en matèria de fons europeus, es procedeix a 
realitzar la següent anàlisi DAFO, amb l’objectiu de marcar les línies d’acció de Pont 
a Europa:
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ANÀLISI DAFO

FORTALESES DEBILITATS

Pont Europa ofereix una orientació de-
mandada pel 90% de les entitats locals 
i encara inexistent com a servei públic 
extern (gratuït).

L’equip de Pont a Europa es desplaça 
físicament al territori (reunions presen-
cials amb els responsables locals).
No és només gestió freda de despatx.

Partim de mostrar els resultats dels 
projectes europeus (obres realitzades 
que gaudeixen les persones) per a 
visibilitzar els seus beneficis. Fins ara, 
la història es conta a l’inrevés: sigles 
del projecte + procediment burocràtic + 
resultat (quasi invisible).

Donem visibilitat a les Bones Pràctiques 
de diferents municipis a través de la 
nostra web i perfils socials.

L’FVMP és l’única entitat que vertebra a 
tots els municipis a nivell autonòmic.

L’FVMP manté interlocució directa amb 
les administracions competents (Presi-
dència, Conselleries i Oficina Europea a 
Brussel·les). Xarxa de contactes.

L’FVMP és un ens de consens i amb 
reputació neutra. Bona imatge.

L’FVMP gestiona projectes europeus 
des de fa anys. Experiència.

Capacitat d’oferir formació de qualitat a 
tècnics i càrrecs electes.

Intenció de crear sinergies i fomentar el 
treball en xarxa.

Inexistència d’iniciatives referents.

Pressupost limitat.

Desconeixement del marc europeu per 
part dels representants públics.

Complexitat burocràtica dels processos 
de tramitació de projectes europeus.

Descoordinació entre diferents adminis-
tracions gestores.

Dificultat de finançament dels Ajun-
taments per a emprendre projectes 
europeus (han de disposar prèviament 
del 100% del pressupost).

Manca d’un cos de tècnics competent 
en matèria de finançament europeu en 
les administracions locals.
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ANÁLISIS DAFO

OPORTUNITATS AMENACES

Infrafinançament dels municipis i neces-
sitat de buscar recursos procedents 
d’altres administracions.

Necessitat d’adaptar-se a les agendes i 
directrius marcades per la UE.

Interés per part de les administracions 
locals per obtindre orientació en matèria 
europea (formació i informació)

Experiències d’èxit en el desenvolupa-
ment de projectes europeus per part 
d’alguns municipis valencians.

Interés de la Generalitat i dels municipis 
per un desenvolupament local intel·li-
gent, inclusiu i sostenible.

Interés de la Generalitat de convertir-se 
en un referent en municipalisme i pro-
jectes europeus.

Interés dels municipis per sumar-se als 
valors d’avantguarda d’Europa: innova-
ció, inclusió, sostenibilitat, digitalitza-
ció…

Contribuir a incorporar en les admi-
nistracions locals la cultura de treball 
europea: implicació de tots els agents 
públics, privats i multisectorials en 
una planificació estratègica i a escala 
humana.

Participació en el procés de reconstruc-
ció post-covid.

Dependència d’altres institucions per al 
pressupost del programa.

Manca d’esperit europeista.

Competència d’altres entitats (Diputa-
ció) i d’altres empreses privades d’as-
sessoria.

Rebrot del coronavirus.

Qüestió no prioritària en l’agenda políti-
ca valenciana.
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3. Radiografia territorial. Metodologia.

El dia 3 de març de 2020, l’FVMP va llançar un qüestionari sobre Projectes Europeus 
dirigit a tots els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, amb 
l’objectiu d’obtindre una radiografia territorial sobre la situació d’aquestes entitats 
en matèria de fons europeus. 

El qüestionari es va tancar el passat dia 30 d’octubre, havent aconseguit un total de 
290 respostes per part de les entitats locals valencianes. Els resultats obtinguts han 
sigut la principal eina per a realitzar un diagnòstic de la situació, objecte del present 
informe, que constitueix al seu torn la base per a determinar les línies d’acció 
prioritàries a desenvolupar per part del Servei d’Orientació en Projectes Europeus 
de l’FVMP en el proper període.

Les dades estadístiques obtingudes aporten informació diferenciada entre 
ajuntaments i mancomunitats, i s’estructuren al seu torn per províncies. Un dels 
objectius principals era obtindre el major nombre possible d’entitats participants, 
amb la intenció d’elaborar un diagnòstic sòlid sobre la situació de la Comunitat 
Valenciana en qüestió de finançament europeu.

A continuació, es detallen les dades de participació i els resultats obtinguts.

3.1. Dades de participació

La Comunitat Valenciana està composta per un total de 542 municipis i 50 
mancomunitats, de les quals s’han obtingut 263 respostes per part d’ajuntaments 
(48,52% dels mateixos) i 27 respostes per part de mancomunitats (54,00% 
de les mateixes). El resultat total és de 290 respostes obtingudes de les 592 
entitats locals existents, la qual cosa suposa un percentatge de participació en el 
qüestionari del 48,99%.



Justificació | Novembre 2020 23

Figura4. Relació d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, distribuïts per província. 
Font: elaboració pròpia.

Figura5. Relació d’entitats locals que han participat en l’enquesta, distribuïdes per província.
Font: elaboració pròpia.
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Figura6. Relació d’ajuntaments que han participat en l’enquesta, distribuïdes per província.
Font: elaboració pròpia.

Figura7. Relació de mancomunitats que han participat en l’enquesta, distribuïdes per província.
Font: elaboració pròpia.

Alacant Castelló València
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Figura 8. Dades de participació en el qüestionari per part dels ajuntaments i mancomunitats existents en 
la Comunitat Valenciana. Font: elaboració pròpia.

Ajuntaments Mancomunitats

Han participat en el questionari. No han participat en el questionari.

48,52% 
51,48%

54,00% 
46,00%

A continuació, es detalla la distribució de respostes a l’enquesta per part dels 
ajuntaments, en data 30 d’octubre. Del conjunt dels 542 municipis, s’han obtingut 
263 respostes (48,52%), amb la següent participació:

 • Dels 141 municipis de la província d’Alacant, han respost a l’enquesta un   
 total de 59 ajuntaments, la qual cosa suposa un 41,84% de participació.
 • Dels 135 municipis de la província de Castelló, s’han rebut un total de 56   
 respostes, això és, una participació del 41,48% dels ajuntaments.
 • Dels 266 municipis de València, han participat un total de 148    
 ajuntaments, la qual cosa suposa un abast del 55,64%.

Com podem observar, la participació ha sigut similar en les tres províncies, si bé 
lleugerament superior en la de València.

D’altra banda, es detalla a continuació la distribució de respostes a l’enquesta 
per part de les mancomunitats, en data 30 d’octubre. Del conjunt de les 50 
mancomunitats de la Comunitat Valenciana, s’han obtingut 27 respostes (54,00%), 
amb la següent participació:
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 • De les 20 mancomunitats de la província d’Alacant, han respost a    
 l’enquesta 10 d’elles, la qual cosa suposa una participació del 50,00%.
 • De les 7 mancomunitats de la província de Castelló, s’han rebut un total de  
 4 respostes, això és, un 57,14% d’abast.
 • De les 23 mancomunitats de la província de València, han participat un   
 total de 13, la qual cosa suposa un 56,52% de participació.

Com podem observar, la participació en l’enquesta ha sigut lleugerament superior 
per part de les mancomunitats (54,00% del total) que dels ajuntaments (48,52%). 
Si atenem la distribució per províncies, la incidència ha sigut similar en cadascuna 
d’elles, amb valors de participació situats entre el 41,48% i el 57,14%.

3.2. Experiència de les entitats locals en Projectes Europeus

Un dels aspectes fonamentals per a conéixer la relació de les entitats locals amb 
els projectes europeus és saber quantes d’elles tenen experiència en la matèria. 
Segons les respostes obtingudes, un 73,10% de les entitats locals de la Comunitat 
Valenciana que han participat en l’enquesta ha redactat projectes europeus en 
alguna ocasió, sent aquest percentatge del 74,90% en el cas dels ajuntaments i del 
55,56% en el de les mancomunitats.

Figura 9. Índexs de participació dels ajuntaments i mancomunitats en elaboració de Projectes Europeus. 
Font: elaboració pròpia.
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Figura10.Índexs de participació dels ajuntaments i mancomunitats en elaboració de Projectes Europeus. 
Font: elaboració pròpia.

Ajuntaments Mancomunitats

Han redactat projectes europeus. No han redactat projectes europeus.

74,90%
25,10%

55,56%
44,44%

És significativa la baixa participació per part de les mancomunitats (55,56%), que 
posa de manifest que només la meitat d’elles han tingut relació amb projectes 
europeus. Aquesta dada té una gran rellevància, ja que les mancomunitats són els 
ens locals amb un major potencial per al desenvolupament de projectes europeus, 
especialment de regions amb municipis de poblacions baixes i que tenen interessos 
o necessitats similars.

A més, si bé inicialment aquestes dades semblen apuntar una alta participació 
(74,90% dels ajuntaments enquestats), la realitat és que una gran part de les 
entitats té molt poca experiència en la matèria, havent redactat únicament un o dos 
projectes europeus al llarg dels anys.

D’altra banda, cal posar de manifest que existeix una notable diferència entre la 
participació en programes directes i indirectes, que es detalla a continuació.
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Programes directes i indirectes

Per a poder dur a terme les seues polítiques, la Unió Europea llança una sèrie 
de programes en àrees prioritàries que ofereixen suport financer a les idees de 
centenars de milers de persones, empreses i organismes: des de joves estudiants, 
científics o agricultors, fins a ONG’S, pimes, universitats o administracions 
governamentals de tots els àmbits.

Per a optar a aquestes subvencions, els projectes han d’encaixar en algun dels 
programes englobats en el Marc Financer Pluriennal (MFP). El MFP és el pressupost 
de la UE per a un període de 7 anys. Actualment ens trobem en el MFP 2014 – 2020 
i en fase de preparació del MFP 2021- 2027.

La Comissió Europea executa el Marc Financer Pluriennal de dues maneres: d’una 
banda, estan els programes de gestió directa (HORIZON 2020, ERASMUS+…), 
mitjançant els quals les entitats sol·licitants reben les ajudes directament des 
de Brussel·les, a través dels seus serveis, agències i delegacions; d’altra banda, 
trobem els programes de gestió indirecta (FEDER, FSE…), mitjançant els quals 
l’execució del pressupost es confia a altres entitats públiques i privades de països, a 
organitzacions internacionals, al Banc Europeu d’Inversions (BEI) o al Fons Europeu 
d’Inversions (FEI).

Actualment, trobem una notable disparitat en l’aprofitament dels programes 
directes i indirectes. Segons les dades recaptades pel qüestionari, el 62,76% de les 
entitats locals que han respost al qüestionari ha participat en programes indirectes, 
mentre que només el 32,76% s’ha embarcat en programes directes.
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Figura11. Índexs de participació dels ajuntaments i mancomunitats en programes indirectes. 
Font: elaboració pròpia.

Figura12. Índexs de participació dels ajuntaments i mancomunitats en programes directes. 
Font: elaboració pròpia.
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Figura13. Índex de participació dels ajuntaments en programes indirectes i directes.
Font: elaboració pròpia.

Programes indirectes Programes directes

Ajuntaments que han participat. Ajuntaments que no han participat.

65,40%
34,60%

33,46%
66,54%

Figura 14. Índex de participació de les mancomunitats en programes indirectes i directes.
Font: elaboració pròpia.

Programes indirectes Programes directes

Mancomunitats que han participat. Mancomunitats que no han participat.

37,04%
62,96%

25,93%
74,07%
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Figura15. Relació de programes indirectes en els quals han participat les entitats locals.
Font: elaboració pròpia.

La diferència en les dades de participació destaca especialment en el cas dels 
ajuntaments: un 65,40% ha participat en programes indirectes i només un 33,46% 
en directes. En el cas de les mancomunitats, la participació és relativament baixa 
en tots dos casos: un 37,04% ha participat en programes indirectes i un 25,93% en 
programes directes.

Pel que respecta als principals programes directes i indirectes, en les taules 
següents es detallen les dades respecte a la participació d’ajuntaments i 
mancomunitats:

Pel que fa als programes indirectes, gestionats per les autonomies, el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER) és el més demandat pels ajuntaments 
(37%), així com també altament demandat per les mancomunitats (25%). El 
segueixen el programa LEADER, amb una incidència del 29% dels ajuntaments i el 
25% de les mancomunitats, i el Fons Social Europeu (FSE), amb una incidència del 
20% dels ajuntaments i del 25% de les mancomunitats.
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Figura 16. Relació programes directes en els quals han participat les entitats locals.
Font: elaboració pròpia.

Si atenem als programes de gestió directa amb la Comissió Europea, l’Erasmus+ 
es posiciona com el més demandat entre els ajuntaments (25%), sent també 
prou demandat entre les mancomunitats (14%). Així mateix, el programa WIFI4EU 
destaca com el més sol·licitat per part de les mancomunitats (50% del total), sent 
també dels més populars entre els ajuntaments (11%).

3.3. Oficina de projectes europeus

Elaborar propostes que siguen susceptibles de finançament per part de la Comissió 
Europea és una tasca complexa. La redacció de Projectes Europeus requereix 
conéixer en profunditat les polítiques, línies estratègiques, metodologies i valors 
que la Unió Europea posa en valor. A més, la transversalitat en els continguts i el 
domini d’idiomes, especialment l’anglés, resulten fonamentals en aquest procés.

L’existència de departaments específics de Projectes Europeus és de vital 
importància per a les administracions públiques a l’hora d’aconseguir subvencions. 
Aquestes oficines necessiten implementar noves maneres de treballar, alineades 
amb Europa, que siguen multidisciplinàries i transversals, i que compten amb 
personal tècnic especialitzat. Aquesta formació i capacitació és clau a l’hora 
d’aconseguir l’èxit en els projectes.
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No obstant això, hui dia són poques les entitats locals que han apostat per 
aquesta via. Només el 8,75% dels ajuntaments i el 7,41% de les mancomunitats 
que han respost al qüestionari afirmen tindre constituïda una oficina que es dedica 
específicament a elaborar Projectes Europeus. És a dir, dels 263 ajuntaments que 
han participat en l’enquesta, únicament 23 tenen Oficina de Projectes Europeus, i 
només 2 mancomunitats de les 27 participants.

Pel que respecta als ajuntaments, destaca la província d’Alacant, on un 16,95% dels 
mateixos tenen oficina, sent els valors de Castelló i Alacant del 6-7%. Respecte 
a les mancomunitats, és València l’única província on existeixen departaments 
específics en la matèria.

Figura 17. Relació d’entitats locals amb oficina de projectes europeus. Font: elaboració pròpia.
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Figura 18. Relació d’ajuntaments i mancomunitats amb Oficina de Projectes Europeus constituïda. 
Font: elaboració pròpia.
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Figura 19. Relació d’ajuntaments que han respost l’enquesta i tenen Oficina de Projectes Europeus 
constituïda, per províncies. Font: elaboració pròpia.
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Figura 20. Relació de mancomunitats que han respost l’enquesta i tenen Oficina de Projectes Europeus 
constituïda, per províncies. Font: elaboració pròpia.
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Tenen Oficina de Projectes Europeus. No tenen Oficina de Projectes Europeus.

Cal esmentar que existeixen entitats locals que no compten amb oficina específica 
per al desenvolupament de projectes europeus, si bé sí que disposen de personal 
dedicat a això. A continuació, es detallen les dades recaptades:

Tècnic de Projectes Europeus 

Segons l’enquesta, un 16,73% dels ajuntaments i un 25,93% de les mancomunitats 
dels quals han respost el qüestionari disposen de tècnic de projectes europeus. 
Les dades per províncies s’alineen amb els anteriors sobre departament propi, ja 
que és la província d’Alacant la que compta amb una major presència de tècnics als 
ajuntaments (en el 27,81% dels mateixos) i la província de València la que destaca 
en presència de tècnics en les mancomunitats (46,15%).
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Figura 21. Relació d’entitats locals que han respost l’enquesta i tenen Tècnic de Projectes Europeus, per 
províncies. Font: elaboració pròpia.

Figura 22. Relació d’ajuntaments que han respost l’enquesta i tenen Tècnic de Projectes Europeus, per 
províncies. Font: elaboració pròpia.
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Figura 23. Relació d’ajuntaments i mancomunitats amb Tècnic de Projectes Europeus, segons les entitats 
que han participat en l’enquesta. Font: elaboració pròpia.
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Figura 22. Relació de mancomunitats que han respost l’enquesta i tenen Tècnic de Projectes Europeus, 
per províncies. Font: elaboració pròpia.
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Regidor delegat de Projectes Europeus

D’altra banda, la representació política cobra un paper molt important en l’aposta 
pels projectes europeus. Segons el qüestionari, un 21,29% dels ajuntaments 
té regidor delegat en matèria de projectes europeus, enfront d’un 7,41% de 
les mancomunitats. De nou, destaca la província d’Alacant pel que fa als 
ajuntaments (25,42% dels mateixos), així com la província de València quant a les 
mancomunitats (15,38%).

Figura 24. Relació d’ajuntaments i mancomunitats amb Regidor Delegat de Projectes Europeus, per 
províncies, segons les entitats que han participat en l’enquesta.
Font: elaboració pròpia.
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Figura 25. Relació d’ajuntaments amb Regidor Delegat de Projectes Europeus, per províncies, segons les 
entitats que han participat en l’enquesta.
Font: elaboració pròpia.

Figura 26. Relació de mancomunitats amb Regidor Delegat de Projectes Europeus, per províncies, segons 
les entitats que han participat en l’enquesta.
Font: elaboració pròpia.
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Distribució per gènere

L’estudi realitzat ha posat de manifest que el 62,75% del personal tècnic dedicat 
a l’elaboració de projectes europeus registrat en les dades del qüestionari són 
dones, enfront del 37,25% d’homes. Pel que respecta a l’àmbit polític, les xifres són 
inverses: un 39,29% de regidors són dones, enfront del 60,71% d’homes.

Figura 27. Relació d’ajuntaments i mancomunitats amb Regidor de Projectes Europeus, segons les 
entitats que han participat en l’enquesta. Font: elaboració pròpia.

Ajuntaments Mancomunitats

21,29%
78,71%

7,41%
92,59%

Tenen regidor de Projectes Europeus. No tenen regidor de Projectes Europeus.

Figura 28. Distribució per gènere del personal tècnic que treballa en l’àrea dels Projectes Europeus, 
segons les entitats que han participat en l’enquesta. Font: elaboració pròpia.
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Figura 29. Distribució per gènere del personal tècnic que treballa en l’àrea dels Projectes Europeus, 
segons les entitats que han participat en l’enquesta. Font: elaboració pròpia.
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36,36%

57,14%
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Tècnica en Projectes Europeus dona. Tècnic en Projectes Europeus home.

Figura 30. Distribució per gènere de la representació política en matèria de Projectes Europeus, segons 
les entitats que han participat en l’enquesta. Font: elaboració pròpia.
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Figura 31. Distribució per gènere dels regidors que treballen en l’àrea dels Projectes Europeus, segons les 
entitats que han participat en l’enquesta. Font: elaboració pròpia.
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Regidora en Proyectos Europeos dona. Regidor en Projectes Europeus home.

Col·laboració público-privada

La complexitat associada a l’elaboració de projectes europeus, l’escassetat 
de recursos humans en les entitats locals i la falta de formació en la matèria 
condueixen, en algunes ocasions, a l’externalització de la redacció de les propostes. 
D’aquesta manera, el 15,21% dels ajuntaments que han respost a l’enquesta ha 
treballat amb empreses privades del sector, si bé no s’ha notificat col·laboració 
público-privada en el cas de les mancomunitats enquestades.
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Figura 32. Relació d’entitats locals que han col·laborat amb empreses privades en la redacció de 
Projectes Europeus, segons les entitats enquestades. Font: elaboració pròpia.
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3.4. Períodes de participació

El desenvolupament dels programes europeus ve determinat pels períodes de 7 
anys que estableix el Marc Financer Pluriennal (MFP). L’any 2020 tanca el període 
2014-2020, la finalitat del qual era la de complir els objectius de l’Estratègia Europa 
2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Actualment, s’està 
treballant en el següent MFP per al període 2021-2027, amb la finalitat d’aconseguir 
una unió que protegisca, capacite i vetle per la seguretat, continuant polítiques 
verdes, digitals i inclusives.

Segons l’enquesta, un 60,91% dels ajuntaments i un 33,33% de les mancomunitats 
s’ha beneficiat de programes de finançament europeu en l’últim MFP de 2014-2020.
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Figura 34. Relació d’ajuntaments i mancomunitats que han participat en projectes europeus en el MFP 
2014-2020. Font: elaboració pròpia.
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Figura 33. Participació de les entitats locals en projectes europeus en el MFP 2014-2020.
Font: elaboració pròpia.



Justificació | Novembre 2020 45

D’altra banda, entre les entitats locals que no han participat en aquest últim MFP, 
el 12,69% dels ajuntaments i el 20,00% de les mancomunitats que van respondre 
l’enquesta van participar en el període anterior de 2007-2013, sent aquestes dades 
del 15,23% i el 26,67% per a cada entitat en períodes anteriors a 2007.

Figura 35. Participació de les entitats locals en projectes europeus en el MFP 2007-2013. Font: elaboració 
pròpia.

Figura 36. Participació de les entitats locals en projectes europeus en MFP anteriors.
Font: elaboració pròpia.
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Convé tenir en compte que les dades mostrades en les figures 35 i 36, fan 
referència únicament al percentatge d’entitats locals que no han participat en l’últim 
MFP 2014-2020. En tot cas, es pot observar una tendència a l’alça en els últims 
temps.

3.5. Interés en matèria de projectes europeus

L’última part del qüestionari abordava preguntes sobre intencions i interessos de 
futur. En aquesta línia, el 94,48% de les entitats locals ha respost que li agradaria 
participar en projectes europeus, sent aquest percentatge del 95,44% en el cas 
dels ajuntaments i del 85,19% en el de les mancomunitats.

Si bé les xifres són elevades en tots els casos, de nou destaca especialment 
la província d’Alacant quant a ajuntaments (98,31%) i la de València quant a 
mancomunitats (92,31%).

Figura 37. Interés de les entitats locals a participar en projectes europeus.
Font: elaboració pròpia.
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Figura 38.Interés dels ajuntaments i mancomunitats a participar en projectes europeus, segons l’enquesta 
realitzada. Font: elaboració pròpia.
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Tenen interés en els Projectes Europeus. No tenen interés en els Projectes Europeus.

Interés en fomentar una xarxa de projectes europeus

Una altra de les qüestions abordades indagava en l’interés de les entitats locals 
per a la creació d’una xarxa de treball sobre projectes europeus. El 90,69% de les 
mateixes afirma estar interessat, sent el percentatge del 92,02% dels ajuntaments i 
del 77,78% de les mancomunitats.

Figura 39. Interés de les entitats locals en la creació d’una xarxa de treball sobre projectes europeus. 
Font: elaboració pròpia.
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Ajuntaments Mancomunitats

92,02%
7,98%

77,78%
22,22%

Tenen interés en formar una xarxa de treball. No tenen interés en formar una xarxa de treball.

Figura 40. Interés dels ajuntaments i mancomunitats a formar una xarxa de treball en matèria de projectes 
europeus, segons l’enquesta realitzada. Font: elaboració pròpia.

Interés de col·laboració amb l’FVMP

Finalment, es preguntava a les entitats locals si estaven disposades a col·laborar 
amb l’FVMP en temes d’informació, formació i assessorament en matèria de 
projectes europeus. La resposta ha sigut afirmativa en el 89,31% dels casos, en 
concret en el 92,78% dels ajuntaments i el 55,56% de les mancomunitats.

Figura 41. Interés dels ajuntaments i mancomunitats a col·laborar amb la FVMP en matèria de projectes 
europeus, segons l’enquesta realitzada. Font: elaboració pròpia.
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Figura 42. Interés dels ajuntaments i mancomunitats a col·laborar amb la FVMP en matèria de projectes 
europeus, segons l’enquesta realitzada. Font: elaboració pròpia.

Ajuntaments Mancomunitats

Tenen interés en col·laborar amb l’FVMP. No tenen interés en col·laborar amb l’FVMP.

92,78%
7,22%

55,56%
44,44%

Demanda en formació

Una altra de les qüestions que es plantejava en l’enquesta era la necessitat 
de formació en matèria de fons europeus, referint-se tant a nivell tècnic com 
polític. Com que es tractava d’una pregunta de resposta oberta, a continuació es 
destaquen les aportacions més rellevants:
 • Introducció als Projectes Europeus: tipus d’ajudes disponibles, com   
 sol·licitar-les i tipus de projectes susceptibles de finançament.
 • Eines disponibles per a la cerca de convocatòries actives.
 • Tramitació, elaboració i gestió de projectes: passos a seguir per a la   
 participació en una convocatòria.
 • Cerca de socis: eines i qüestions a tindre en compte.
 • Gestió econòmica i administrativa: justificació de projectes i auditories.
 •Normativa europea: ODS, Agenda 2030 i Programes Operatius existents.
 • Anglés.
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 • Passos a seguir per a crear una oficina de projectes europeus en les   
 entitats locals.
 • Formació específica sobre els Programes Horitzó 2020 i LIFE.
 • Formació específica sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
 • Formació en projectes europeus encarats al turisme, foment    
 d’ocupació, mobilitat sostenible, desenvolupament regional i urbà, inclusió   
 social, desenvolupament rural, agroecologia, patrimoni, serveis socials, etc.
 • Creació d’un Màster en Projectes Europeus i Inglés.
 • Eines de programari per a la redacció de Projectes Europeus.
 • Introducció al nou marc financer pluriennal 2021-2027.
 • Execució de projectes ja aprovats.
 • Visibilitat de bones pràctiques en matèria de finançament europeu.

S’aprecia l’interés per part de les entitats locals en una formació específica que 
facilite l’accés a projectes europeus. És per això que una de les accions clau de 
Pont a Europa se centra en satisfer aquesta demanda, creant cursos adaptats a les 
necessitats concretes dels ajuntaments i mancomunitats.
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4. Conclusions

4.1. Quina és la situació actual de la Comunitat Valenciana?

Les dades obtingudes a partir del qüestionari ofereixen una primera visió de la 
situació existent en les entitats locals en l’àmbit dels fons europeus, encara que el 
percentatge de participació no siga molt elevat, la mostra és representativa.

A partir de les estadístiques, s’aprecia el creixent interés municipal pel finançament 
europeu i, al seu torn, la falta de personal tècnic qualificat i mitjans econòmics per a 
fer front a la redacció d’un projecte d’aquestes característiques.

Es constata que gran part de les entitats locals que han presentat alguna vegada 
projectes europeus ho ha fet a través de fons indirectes. Aquesta situació respon 
a la complexitat de preparació de projectes de gestió directa, així com a la manca 
de personal format. És per això que des de Pont a Europa s’ha de fer una labor 
de pedagogia per a incentivar la participació en fons directes en el nou període 
financer.

Finalment, cal destacar que la dificultat d’accés a finançament europeu s’incrementa 
en els xicotets municipis. Això es deu, en gran part, a l’escassetat de personal, 
així com a la impossibilitat de fer front al percentatge de cofinançament, ja que la 
problemàtica de l’infrafinançament de les entitats locals esmentada en apartats 
anteriors encara és més evident en aquests ajuntaments i mancomunitats.

4.2. Què fer a continuació?

Un dels principals objectius de Pont a Europa de cara a la propera anualitat és 
afinar el diagnòstic de la situació, recopilant les dades del màxim nombre de 
municipis i mancomunitats que encara no han respost a l’enquesta, amb la condició 
d’ajustar el servei a la demanda real.
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Els instruments per a aconseguir aquesta informació seran tant l’enquesta com les 
reunions amb tècnics i càrrecs electes. Aquestes últimes permeten obtindre unes 
conclusions més valoratives, molt necessàries per a oferir el millor assessorament 
possible.



-  Connec tem  pe l  f u t u r  -


