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ORDRE
GRI/321/2012, de 18 d’octubre, de modiicació de l’Ordre GAP/188/2009, de 14
d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de
municipis amb una població de dret de ins a 2.000 habitants susceptibles de coinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure
al Poble, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds.
L’article 6 de l’Ordre GAP/188/2009, de 14 d’abril, 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 projecte objecte d’aquesta convocatòria no poden
haver-se iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executats i pagats el
31 de desembre de 2012”.

Atès el que disposa la base 10 de l’Ordre GAP/188/2009, de 14 d’abril, que fixa
el termini d’execució de les operacions (subvencionalitat de la despesa d’acord
amb el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013) 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 Fon europeu de
desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió, i pel qual
es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999.

Atès que l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, permet que l’Administració concedeixi d’ofici
o a petició de les persones interessades una ampliació dels terminis establerts que
no excedeixi de la meitat d’aquests.

Atesa la complexa situació econòmica generalitzada per la qual travessen els ens
locals catalans, que, des de l’inici de la programació de les actuacions finançades
en aquesta línia d’ajut 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
31 de desembre de 2012;
Per tot això,
ORDENO:
Article únic
Es modifica l’article 6 de l’Ordre GAP/188/2009, de 14 d’abril, 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, que tindran un termini per finalitzar l’execució i pagar la despesa de fins al
31 de desembre de 2013.”
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 18 d’octubre de 2012

JOANA ORTEGA I ALEmANy
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
(12.289.082)
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