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DEPARTAMENT
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

DECRET53/2012, de 22 de maig, pel qual es modiica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
L’article 149 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat competència ex-clusiva en matèria d’urbanisme que inclou, entre altres, la determinació de mesures específiques de promoció de l’equilibri territorial, demogràfic, socioeconòmic i 

ambiental.

D’acord amb aquest marc competencial es va aprovar la Llei 2/2004, de 4 de juny, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, que va ser desplegada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre. Mitjançant aquest Decret es van establir les bases per a l’accés al finançament previst a la Llei esmentada i es va desplegar el règim de gestió del Fons de foment del programa de barris creat 
per la Llei.

El Decret 369/2004, de 7 de setembre, preveu en el seu article 15.2 la possibilitat 
d’una pròrroga de dos anys en el termini d’execució de les actuacions finançades amb el Fons, a la qual es van acollir alguns dels ajuntaments beneficiaris. Tot i això, la irrupció al nostre país de la greu crisi financera global ha donat lloc a un nou escenari en què s’ha fet imprescindible afrontar un gran esforç de contenció i reajustament pressupostari per part de les administracions públiques. Concretament, en el cas dels ajuntaments, les dificultats de finançament de les actuacions previstes en els projectes d’intervenció integral dels barris han provocat que per a alguns d’ells el període de pròrroga de dos anys esmentat sigui insuficient per poder finalitzar part de les intervencions que el projecte d’intervenció integral recollia.

Vist que l’efecte de l’atorgament dels ajuts previstos en el Fons ha estat positiu per a l’evolució de les condicions urbanístiques i socials dels barris i àrees d’atenció especial que se n’han beneficiat, és convenient establir la possibilitat d’ampliar ex-cepcionalment el termini de la pròrroga fins a un màxim de quatre anys més, mesura que ajudarà els ajuntaments que han exhaurit la pròrroga ordinària de dos anys o 
que no poden finalitzar les actuacions proposades dins aquest termini de pròrroga 
ordinària a concloure la totalitat de les actuacions previstes i satisfer plenament els objectius que es proposava inicialment el projecte d’intervenció integral.

La forma més adequada de materialitzar aquesta ampliació és mitjançant la modificació de l’article 15 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, amb una nova redacció del seu apartat 2 que prevegi aquesta possibilitat, així com mitjançant una disposició transitòria regular les condicions en què els ajuntaments amb la pròrroga ordinària ja exhaurida es podran acollir a la pròrroga excepcional prevista 
en aquesta modificació.

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únicEs modifica l’apartat 2 de l’article 15 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, que queda redactat de la manera següent:“15.2 Per resolució de la presidència de la comissió es podrà concedir una pròrroga, no superior a dos anys, si existeix una causa justificada no imputable al 
beneficiari, sempre que hagi estat sol·licitada amb anterioritat a la finalització del 
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termini d’execució de les actuacions. Excepcionalment, per resolució de la presi-dència de la comissió, amb informe previ de l’oficina tècnica, es podrà ampliar aquesta pròrroga fins a un termini màxim de quatre anys més, sempre que sigui per finalitzar les actuacions finançades, existeixi una causa justificada no imputable al beneficiari i es mantingui l’equilibri pressupostari entre els camps del projecte 
d’intervenció integral aprovat. Aquesta pròrroga excepcional s’ha de sol·licitar abans que s’hagi exhaurit el termini de pròrroga ordinària.”.

DISpOSICIÓ TRANSITòRIARègim aplicable als ajuntaments que hagin exhaurit la pròrroga de dos anys
—1 Poden acollir-se al període de pròrroga excepcional els ajuntaments que 
hagin obtingut finançament per actuacions a l’empara d’anteriors convocatòries, quan en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret hagin exhaurit el període 
de pròrroga ordinària de dos anys, i encara no hagin executat en la seva totalitat 
les actuacions previstes ni s’hagi presentat l’informe d’avaluació final, sempre que acreditin una causa de justificació que no els resulti imputable.
—2 La sol·licitud per poder-se acollir a la pròrroga excepcional s’ha de presentar per qualsevol de les formes que preveu el Decret 369/2004, de 7 de setembre, en el termini màxim de dos mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

DISpOSICIÓ fINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de maig de 2012
ARTUR mAS I GAvARRÓPresident de la Generalitat de Catalunya
LLUíS RECODER I mIRALLESConseller de Territori i Sostenibilitat
(12.137.010)
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