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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
ORDRE GRI/228/2013, de 19 de setembre, de modificació de diverses ordres reguladores de bases de
convocatòries dels fons europeus en el marc del Programa operatiu dels fons FEDER Catalunya, tram
local, 2007-2013.
L’article 6 de l’Ordre GAP/188/2009, de 14 d’abril, modificada per l’Ordre GAP/529/2010, de 10 de novembre, i
per l’Ordre GRI/321/2012, de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar
projectes de municipis amb una població de dret de fins a 2.000 habitants susceptibles de cofinançament pel
FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble i es convoca el termini de
presentació de sol·licituds, estableix que “els projectes objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver
iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executats i pagats el 31 de desembre de 2013”.
L’article 6 de l’Ordre GAP/53/2010, d’1 de febrer, modificada per l’Ordre GAP/528/2010, de 10 de novembre,
per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis susceptibles de
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble, i es convoca el
termini de presentació de sol·licituds per al període 2010-2013, estableix que “els projectes objecte d’aquesta
convocatòria no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executats i pagats el 31
de desembre de 2013”.
L’article 6 de l’Ordre GRI/177/2011, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar
projectes de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel
FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s’obre la convocatòria per
presentar sol·licituds, estableix que “els projectes objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat
abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executats i pagats el 31 de desembre de 2014”.
L’article 6 de l’Ordre GRI/144/2012, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar
projectes de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel
FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s’obre la convocatòria per
presentar sol·licituds, estableix que “els projectes objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat
abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executats i pagats el 31 de desembre de 2014”.
Atès el que disposa la base 10 de l’Ordre GAP/188/2009, de 14 d’abril, modificada per l’Ordre GAP/529/2010,
de 10 de novembre, i per l’Ordre GRI/321/2012, de 18 d’octubre, que fixa el termini d’execució de les
operacions (subvencionalitat de la despesa) entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2012, sense
perjudici de la possibilitat d’ampliació que disposa l’article 56 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell,
d’11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen disposicions generals relatives als Fons europeus de
desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió, i pel qual es deroga el Reglament (CE)
núm. 1260/1999.
Atès el que disposa la base 10 de l’Ordre GAP/53/2010, d’1 de febrer, modificada per l’Ordre GAP/528/2010,
de 10 de novembre, que fixa el termini d’execució de les operacions (subvencionalitat de la despesa) entre l’1
de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2013, sense perjudici de la possibilitat d’ampliació que disposa
l’article 56 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d’11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen
disposicions generals relatives als Fons europeus de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons
de cohesió, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999.
Atès el que disposa la base 4 de l’Ordre GRI/177/2011, de 22 de juliol, que fixa el termini d’execució de les
operacions (subvencionalitat de la despesa) entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2014, sense
perjudici de la possibilitat d’ampliació que disposa l’article 56 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell,
d’11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen disposicions generals relatives als Fons europeus de
desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió, i pel qual es deroga el Reglament (CE)
núm. 1260/1999.
Atès el que disposa la base 4 de l’Ordre GRI/144/2012, de 18 de maig, que fixa el termini d’execució de les
operacions (subvencionalitat de la despesa) entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2014, sense
perjudici de la possibilitat d’ampliació que disposa l’article 56 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell,
d’11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen disposicions generals relatives als Fons europeus de
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desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió, i pel qual es deroga el Reglament (CE)
núm. 1260/1999.
Atesa la complexa situació econòmica generalitzada que travessen els ens locals catalans que, des de l’inici de
la programació de les actuacions finançades en aquestes línies d’ajuts s’ha vist agreujada, i que ha comportat
una reprogramació en el calendari de moltes de les actuacions, amb l’objectiu de maximitzar la inversió i
execució dels projectes finançats, cal ampliar el termini per executar i pagar la despesa per a aquells ens locals
que justifiquin haver iniciat l’execució abans del que estableixin les corresponents convocatòries.
D’acord amb l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovada mitjançant el
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
D’acord amb l’informe favorable de la Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic de la Comissió de Govern
Local, reunida el 17 de juny de 2013.
En virtut de les facultats que m’atorga l’article 12, apartat l), de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Ordeno:

Article 1
Es modifica l’article 6 de l’Ordre GAP/188/2009, de 14 d’abril, modificada per l’Ordre GAP/529/2010, de 10 de
novembre i per l’Ordre GRI/321/2012, de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar projectes de municipis amb una població de dret de fins a 2.000 habitants susceptibles de
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble i es convoca el
termini de presentació de sol·licituds, que passa a tenir la redacció següent:
“Les operacions objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i, com
a regla general, hauran d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2012. No obstant això, s’estableix,
només per als ens locals que justifiquin degudament haver iniciat l’execució abans del 31 de desembre de
2012, el termini per finalitzar l’execució i pagar la despesa fins al 31 de desembre de 2015”.

Article 2
Es modifica l’article 6 de l’Ordre GAP/53/2010, d’1 de febrer, modificada per l’Ordre GAP/528/2010, de 10 de
novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis susceptibles de
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble, i es convoca el
termini de presentació de sol·licituds per al període 2010-2013, que passa a tenir la redacció següent:
“Les operacions objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i, com
a regla general, hauran d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2013. No obstant això, s’estableix,
només per als ens locals que justifiquin degudament haver iniciat l’execució abans del 31 de desembre de
2013, el termini per finalitzar l’execució i pagar la despesa fins al 31 de desembre de 2015”.

Article 3
Es modifica l’article 6 de l’Ordre GRI/177/2011, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar projectes de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s’obre la
convocatòria per presentar sol·licituds, que passa a tenir la redacció següent:
“Les operacions objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i, com
a regla general, hauran d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2014. No obstant això, s’estableix,
només per als ens locals que justifiquin degudament haver iniciat l’execució abans del 31 de desembre de
2014, el termini per finalitzar l’execució i pagar la despesa fins al 31 de desembre de 2015”.

Article 4
Es modifica l’article 6 de l’Ordre GRI/144/2012, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per
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seleccionar projectes de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s’obre la
convocatòria per presentar sol·licituds, que passa a tenir la redacció següent:
“Les operacions objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i, com
a regla general, hauran d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2014. No obstant això, s’estableix,
només per als ens locals que justifiquin degudament haver iniciat l’execució abans del 31 de desembre de
2014, el termini per finalitzar l’execució i pagar la despesa fins al 31 de desembre de 2015”.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, els ens locals poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant la consellera de Governació i
Relacions Institucionals en el termini de dos mesos, a comptar de la seva publicació, d’acord amb el que
estableix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de setembre de 2013

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

(13.274.035)
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