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MINISTERI D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
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REIAL DECRET 1263/2005, de 21 d’octubre, pel
qual es modifica el Reial decret 835/2003, de 27
de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats locals. («BOE» 265, de 5-11-2005.)

El Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es
regula la cooperació econòmica de l’Estat a les inversions
de les entitats locals, a més de mantenir com a objectius
del Programa de cooperació econòmica local de l’Estat la
contribució a la realització de les inversions incloses en
els plans provincials i insulars de cooperació a les obres i
serveis de competència municipal, així com l’aportació a
les intervencions comunitàries, aprovades per la Comissió de la Unió Europea, va obrir una nova línia d’ajuda per
incloure projectes singulars en matèria de desenvolupament local i urbà que poguessin contribuir a dinamitzar el
creixement de la corresponent zona.
No obstant això, passat el primer any d’aplicació
d’aquesta línia de cooperació, l’experiència no es pot considerar positiva, ja que les expectatives que la falta de
concreció del tipus d’inversions objecte de la subvenció
va generar en les entitats locals van motivar la presentació de gran nombre de projectes summament heterogenis, circumstància que, unida a l’escassetat de recursos
assignats, dificultava fer-ne una selecció adequada.
Per aconseguir més eficàcia en la utilització dels
recursos de què es disposa, aquesta reforma ha de substituir l’ajuda per a projectes singulars pel cofinançament
de projectes de modernització administrativa per mitjà
de la utilització de tecnologies de la informació, i
d’aquesta manera va donar resposta a la necessitat de
facilitar a les entitats locals el compliment del deure d’impuls de la utilització interactiva de les tecnologies de la
informació i la comunicació que els imposa la modificació que de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en fa la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, per aconseguir la millora dels serveis públics locals
per als usuaris i facilitar l’intercanvi d’informació entre
les administracions públiques.
Precisament, l’aplicació de les noves tecnologies
constitueix un instrument clau per facilitar la participació
ciutadana en els governs locals. La Llei 57/2003, de 16 de
desembre, també obliga els ajuntaments a regular en normes de caràcter orgànic la participació dels veïns en els
assumptes de la vida pública local mitjançant l’establiment de procediments i òrgans adequats. En aquest sentit, i mitjançant una esmena en els pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2005, es va incrementar la dotació
del Programa de cooperació econòmica local de l’Estat,
amb la finalitat de finançar projectes amb participació de
la societat civil local en consells i altres estructures que
hagin estat regulades per les corporacions locals en l’àmbit de les seves competències. Per regular la cooperació
estatal a aquests projectes, aquesta reforma incorpora un
nou capítol V al Reial decret 835/2003, de 27 de juny.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 21 d’octubre de 2005,
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DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 835/2003, de
27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica
de l’Estat a les inversions de les entitats locals.
El Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es
regula la cooperació econòmica de l’Estat a les inversions
de les entitats locals, es modifica en els termes següents:
U. Els articles 1 i 3 queden redactats de la manera
següent:
«Article 1. Objectius de la cooperació econòmica
local.
El Programa de cooperació econòmica local de
l’Estat té com a objectius:
a) Contribuir a la realització de les inversions
locals incloses en els plans provincials i insulars de
cooperació a les obres i serveis de competència
municipal.
b) Contribuir en les intervencions comunitàries
cofinançades pel Programa de cooperació econòmica local.
c) Contribuir a la modernització de l’Administració local a través de la utilització de tecnologies
de la informació.
d) Contribuir a impulsar la participació de la
societat civil en la millora dels serveis locals.»
«Article 3. Estructura de la cooperació econòmica
local.
1. La cooperació econòmica local està integrada per les línies d’ajuda següents:
a) Aportació a les inversions incloses en els
plans provincials i insulars de cooperació a les obres
i serveis de competència municipal, amb prioritat de
les necessàries per a la prestació efectiva dels serveis obligatoris que enumera l’article 26 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, sense perjudici que s’hi puguin incloure
altres obres i serveis que siguin de competència
municipal, d’acord amb el que estableix l’article 25
de la mateixa Llei.
Amb càrrec a aquesta línia, també poden obtenir
subvenció estatal els projectes d’obra de millora i
conservació de la xarxa viària de titularitat de les
diputacions provincials, amb el límit del 30 per cent
de la subvenció assignada al Pla de cooperació a les
obres i serveis de competència municipal de la província corresponent.
b) Aportació a les intervencions comunitàries
aprovades per la Comissió de la Unió Europea cofinançades pel Programa de cooperació econòmica
local.
c) Aportació als projectes de modernització
administrativa local.
d) Aportació als projectes amb participació de
la societat civil.
2. La cooperació de l’Estat als plans provincials
i insulars, com també les intervencions comunitàries, es fa mitjançant les diputacions provincials,
cabildos i consells insulars i comunitats autònomes
uniprovincials no insulars, d’acord amb el que estableixen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Aquestes entitats tenen la consideració de beneficiàries de les subvencions estatals i assumeixen tots els
drets i obligacions inherents a aquesta condició
davant el Ministeri d’Administracions Públiques.
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3. La cooperació econòmica de l’Estat als projectes de modernització administrativa local es fa
directament amb les entitats locals sol·licitants i
beneficiàries de la subvenció.
Poden sol·licitar i obtenir subvencions per a
aquesta finalitat:
a) Els municipis amb una població superior a
5.000 habitants.
b) Els municipis amb una població inferior a
5.000 habitants, sempre que el projecte objecte de
subvenció afecti un conjunt de municipis que superin els 5.000 habitants.
c) Les diputacions provincials, cabildos i consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials,
aquestes últimes en l’exercici de les competències
que corresponen a les diputacions provincials, per a
projectes propis o que afectin un conjunt de municipis que superin els 5.000 habitants, supòsit que preveu el paràgraf anterior.
4. La cooperació econòmica de l’Estat als projectes amb participació de la societat civil s’ha de fer
directament amb les entitats locals sol·licitants i
beneficiàries de la subvenció.
Poden sol·licitar i obtenir subvenció per a
aquesta finalitat les entitats locals que tinguin regulada la participació de la societat civil mitjançant
consells o altres estructures.»
Dos. El capítol IV queda redactat de la manera
següent:
«CAPÍTOL IV
Projectes de modernització administrativa local
Article 20. Objectiu.
L’objectiu d’aquesta línia d’ajuda és cofinançar
l’execució de projectes que tinguin per objecte la
modernització de l’Administració local a través de la
utilització de tecnologies de la informació amb les
finalitats següents:
a) La millora dels serveis de gestió i atenció
adreçats al ciutadà.
b) La simplificació dels procediments i la seva
integració amb els de responsabilitat estatal i autonòmica.
c) Instrumentalment, la millora de les infraestructures tecnològiques i de comunicacions necessàries per al compliment de les finalitats assenyalades en els paràgrafs anteriors.
Article 21. Quantia de les subvencions.
La subvenció de l’Estat destinada al cofinançament dels projectes de modernització administrativa
local pot assolir fins al 50 per cent de l’import del
projecte. Per a l’obtenció de la subvenció és necessari que contribueixin al seu finançament els ajuntaments i altres entitats locals titulars del projecte,
sense que l’aportació d’aquests pugui ser inferior al
15 per cent de l’import de la inversió.
Només poden ser finançats amb subvenció de
l’Estat les despeses que tinguin la consideració d’inversions.
Article 22. Aprovació de projectes. Informes.
1. Els projectes els aprova l’òrgan competent
de l’entitat local, segons les regles de distribució de
competències de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. El projecte, juntament amb la seva documentació complementària, se sotmet a l’informe del
subdelegat del Govern a la província, del director
insular de l’Administració de l’Estat o del delegat del
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Govern a les comunitats autònomes uniprovincials
no insulars, si no hi ha subdelegat del Govern.
3. Igualment, els projectes s’han de sotmetre a
l’informe de les comissions provincials de collaboració de l’Estat amb les corporacions locals, de
conformitat amb l’article 29.2.c) de la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.
4. Els informes esmentats en els apartats anteriors s’han de pronunciar sobre l’adequació dels
projectes a les finalitats que estableix l’article 20 i
sobre el grau de compliment dels criteris de selecció a què es refereix l’article 25, així com sobre la
seva idoneïtat tècnica, i han de ser emesos en el
termini de 10 dies des de la recepció del projecte.
Transcorregut aquest termini sense que l’informe
sol·licitat hagi estat evacuat, es poden prosseguir
les actuacions.
5. Els informes dels òrgans esmentats en els
apartats anteriors s’han de remetre a la Direcció
General de Modernització Administrativa del Ministeri d’Administracions Públiques, juntament amb la
sol·licitud i la documentació complementària. Si
s’han emès en el termini de 10 dies des de la recepció del projecte, s’ha de remetre una certificació del
secretari de l’entitat sol·licitant acreditativa
d’aquesta circumstància.
Article 23. Sol·licituds de subvenció. Lloc i termini
de presentació.
1. Les sol·licituds de subvenció s’han d’adreçar
a la Direcció General de Modernització Administrativa del Ministeri d’Administracions Públiques, juntament amb la seva documentació complementària
i els informes preceptius, i s’han de presentar en
qualsevol dels registres i oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
2. Les sol·licituds s’han de presentar abans del
dia 1 d’abril de l’exercici en què se sol·licita la subvenció.
3. Si la sol·licitud no compleix els requisits que
estableix aquest Reial decret, s’ha de requerir l’interessat perquè l’esmeni o perquè adjunti els documents preceptius, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, i se li ha d’indicar que, si no ho fa, es
considera que desisteix de la seva sol·licitud, amb la
resolució prèvia que es dicta en els termes que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 24. Documentació complementària.
Les sol·licituds de subvenció han d’anar acompanyades de la documentació següent:
a) El projecte tècnic l’execució del qual es pretén.
b) Una certificació expedida pel secretari de
l’entitat local o funcionari que tingui conferida la fe
pública, sobre els aspectes següents:
1r Acord d’aprovació del projecte.
2n Acord de sol·licitud de la subvenció, adoptat
per l’òrgan competent, amb indicació de la quantia
sol·licitada i del percentatge que representa respecte
al cost total.
3r Compromís d’habilitació de crèdit per finançar l’import del projecte en la part que no sigui
objecte de subvenció per part del Ministeri d’Administracions Públiques.

Suplement núm. 21

Dimecres 16 novembre 2005

4t El règim de finançament, en què es reflecteixi el finançament mínim que es compromet a
aportar l’entitat titular del projecte.
5è Ajudes sol·licitades o concedides per a la
mateixa finalitat, procedents d’altres administracions
públiques o provinents de fons comunitaris.
c) Una memòria descriptiva del projecte i de
les actuacions que comprèn, que almenys ha de
recollir:
1r La denominació del projecte.
2n La localització de la inversió i, en cas que el
projecte tingui caràcter supramunicipal, la relació de
municipis afectats.
3r Missió i objectius que es pretenen aconseguir amb la seva execució.
4t Resultats que es pretenen obtenir.
5è Tecnologia aplicable.
6è Metodologia de desenvolupament.
7è Terminis i cronograma.
8è Costos estimats.
9è Indicadors d’avanç.
Article 25. Selecció dels projectes.
La instrucció del procediment i avaluació dels
projectes presentats l’ha de realitzar una comissió de
valoració, presidida pel director general de Modernització Administrativa i composta per funcionaris
de la indicada Direcció General del Ministeri d’Administracions Públiques, i per un representant tècnic de
l’associació d’entitats locals d’àmbit estatal amb més
implantació, nomenat pel director general a proposta
de l’associació esmentada.
La comissió de valoració ha d’avaluar els projectes en funció dels requisits que estableix aquest
Reial decret, per a la qual cosa ha de tenir en compte,
a més dels informes que assenyala l’article 22, els
criteris de selecció següents:
a) Les possibilitats de reutilització per part d’altres administracions públiques i, en particular, per
entitats locals, dels productes i desenvolupaments
resultants del projecte.
b) La utilització de sistemes comuns d’informació promoguts pel Ministeri d’Administracions Públiques.
c) El grau d’adequació del projecte als objectius que fixa el Pla d’acció europea 2005.
d) La utilització d’estàndards lliures i programari de fonts obertes.
e) La contribució del projecte a millorar la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions públiques.
Article 26. Proposta de resolució.
La comissió de valoració, per mitjà del seu president, ha d’elevar la proposta de resolució al secretari d’Estat de Cooperació Territorial.
Article 27. Resolució.
1. Vista la proposta de la comissió de valoració,
el secretari d’Estat de Cooperació Territorial ha de
resoldre el procediment de concessió de les subvencions.
2. El termini màxim per resoldre i notificar la
resolució del procediment no pot excedir els tres
mesos, a comptar de la data d’expiració del termini
per a la presentació de sol·licituds que preveu l’article 23.2 (abans del dia 1 d’abril). Transcorregut el
termini esmentat sense que s’hi hagi dictat una
resolució expressa, es consideren desestimades les
sol·licituds, de conformitat amb el que disposa l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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3. La resolució, que ha de ser motivada, s’ha de
notificar a l’entitat interessada en el termini que preveu l’apartat anterior, i també, als efectes de coneixement, a les subdelegacions, direccions insulars o
delegacions del Govern respectives, segons correspongui.
Article 28. Termini per a l’adjudicació dels projectes.
1. Els projectes objecte de subvenció els ha
d’adjudicar o acordar-ne l’execució la mateixa Administració abans del 15 de novembre de l’exercici
corresponent. No són finançables els projectes l’adjudicació dels quals s’hagi produït abans de l’any en
què se sol·licita la subvenció.
2. L’adjudicació o l’acord d’execució del projecte per la mateixa Administració fora del termini
previst comporta la pèrdua de la subvenció estatal,
per incompliment de les condicions imposades amb
motiu de la concessió de la subvenció.
Article 29. Lliurament de les subvencions.
1. Per al lliurament de les subvencions les entitats locals beneficiàries han de remetre a la Direcció
General de Cooperació Local del Ministeri d’Administracions Públiques una certificació d’adjudicació
dels projectes subvencionats o, si s’escau, l’acord
d’execució directa per la mateixa Administració. La
documentació indicada ha de tenir entrada en la
Direcció General esmentada abans del dia 1 de
desembre de l’exercici de la concessió.
2. Basant-se en les certificacions d’adjudicació
dels projectes subvencionats, o en els acords d’execució per la mateixa Administració, el Ministeri d’Administracions Públiques ha de lliurar a les entitats
beneficiàries el 100 per cent de la subvenció.
Article 30. Propietat intel·lectual.
La propietat intel·lectual dels desenvolupaments,
aplicacions informàtiques i, en general, tots els productes obtinguts en l’execució del projecte correspon al Ministeri d’Administracions Públiques que, a
través dels cursos institucionals procedents, els ha
de posar a disposició de les altres administracions
públiques.
Article 31. Termini per a l’execució dels projectes.
1. Els projectes objecte de subvenció han de
quedar totalment executats abans de l’1 de desembre de l’any següent a aquell en què s’hagi concedit
la subvenció.
2. No obstant això, en casos excepcionals, que
ha d’apreciar i justificar el Ministeri d’Administracions
Públiques, aquest departament pot concedir una
pròrroga al termini d’execució la durada del qual es
fixa en funció de les circumstàncies que concorrin en
la inversió concreta i que, en tot cas, no pot excedir
els tres anys des de la data d’adjudicació o de l’acord
de la seva execució per l’Administració.
Article 32. Termini per a la justificació de la subvenció.
1. Les entitats locals beneficiàries han de remetre a la Direcció General de Cooperació Local del
Ministeri d’Administracions Públiques, dins els tres
mesos següents al venciment del termini d’execució, una còpia compulsada de la factura justificativa
del pagament de la inversió i, a més, en atenció a la
naturalesa de la inversió del projecte, algun dels
documents següents:
a) Una certificació final d’obra i l’acta de recepció, si l’obra ha estat contractada, o, si ha estat executada directament, la certificació final i l’acta de
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reconeixement i comprovació. El Ministeri d’Administracions Públiques pot designar un representant
per assistir a l’acte de recepció.
b) L’acta de recepció formal, en el cas de contractes de subministrament.
c) L’acta de conformitat a la prestació o al servei, quan el projecte objecte de subvenció impliqui
la formalització de contractes de consultoria, assistència o serveis.
2. L’incompliment dels terminis d’execució
fixats a l’article anterior comporta l’obligació de
reintegrament de les quantitats percebudes, per
incompliment de les condicions imposades amb
motiu de la concessió de la subvenció, sense perjudici dels altres supòsits de reintegrament que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
3. No obstant això, quan es tracti de projectes
d’obres i aquestes no s’hagin acabat en el termini
general o en el de pròrroga, però la inversió realitzada dins del termini sigui susceptible, si s’escau, de
ser lliurada a l’ús o servei públic, d’acord amb el que
preveu l’article 147.5 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
l’obligació de reintegrament es limita a l’import de
la subvenció no invertit en les inversions susceptibles d’aquest lliurament.»
Tres. S’hi afegeix un nou capítol V, amb la redacció
següent:
«CAPÍTOL V
Projectes amb participació de la societat civil
Article 33. Objectiu i naturalesa dels projectes
objecte de subvenció.
L’objectiu d’aquesta línia d’ajuda és potenciar la
participació de la societat civil en la millora dels serveis locals, en l’àmbit de les competències de les
entitats locals, mitjançant el cofinançament de projectes que compleixin aquest objectiu.
Són susceptibles d’obtenir subvenció els projectes d’inversions destinats a la prestació de serveis
locals en la gestió dels quals hi hagi una participació
efectiva dels ciutadans, mitjançant les fórmules que
estableixin les entitats locals.
Article 34. Quantia de les subvencions.
La subvenció de l’Estat destinada al finançament
dels projectes amb participació de la societat civil
pot assolir fins al 50 per cent de l’import de la inversió. Les entitats locals titulars dels projectes han de
contribuir al seu finançament amb una aportació
mínima del 15 per cent de la inversió.
Només poden ser finançades amb subvenció de
l’Estat les despeses que tinguin la consideració d’inversions.
Article 35. Aprovació de projectes. Informes.
1. Els projectes els ha d’aprovar l’òrgan competent de l’entitat local, d’acord amb les regles de distribució de competències de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. El projecte, juntament amb la seva documentació complementària, s’ha de sotmetre a l’informe del subdelegat del Govern a la província, del
director insular de l’Administració de l’Estat o del
delegat del Govern a les comunitats autònomes uniprovincials no insulars, si no hi ha subdelegat del
Govern.
3. Els projectes també s’han de sotmetre a l’informe de les comissions provincials de col·laboració

Suplement núm. 21

de l’Estat amb les corporacions locals, de conformitat amb l’article 29.2.c) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’organització i funcionament de l’Administració
General de l’Estat.
4. Els informes esmentats en els apartats anteriors es refereixen a la participació de la societat civil
en el projecte presentat i es pronuncien sobre la
concurrència dels requisits fixats en aquest capítol
per a l’obtenció de subvenció estatal i sobre el grau
de compliment dels criteris de selecció que enumera
l’article 38. Han de ser emesos en el termini de 10
dies des de la recepció del projecte. Transcorregut
aquest termini sense que l’informe sol·licitat hagi
estat evacuat, es poden prosseguir les actuacions.
5. Els informes dels òrgans referits en els apartats anteriors s’han de trametre a la Direcció General
de Cooperació Local juntament amb la sol·licitud i la
documentació complementària. Si no han estat
emesos en el termini de 10 dies des de la recepció
del projecte, s’ha de remetre una certificació del
secretari de l’entitat sol·licitant acreditativa
d’aquesta circumstància.
Article 36. Sol·licituds de subvenció. Lloc i termini
de presentació.
1. Les sol·licituds de subvenció s’han d’adreçar
a la Direcció General de Cooperació Local del Ministeri d’Administracions Públiques, juntament amb la
seva documentació complementària i els informes
preceptius, i s’han de presentar en qualsevol dels
registres i oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. Les sol·licituds s’han de presentar abans del
dia 1 d’abril de l’exercici en què se sol·licita la subvenció.
3. Si la sol·licitud no compleix els requisits que
estableix aquest Reial decret, s’ha de requerir l’interessat perquè els esmeni o perquè adjunti els documents preceptius, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, i se li ha d’indicar que, si no ho fa, es
considera que desisteix de la seva sol·licitud, amb la
resolució prèvia que es dicta en els termes que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 37. Documentació complementària.
Les sol·licituds de subvenció han d’anar acompanyades de la documentació següent:
a) El projecte tècnic d’execució.
b) Una certificació expedida pel secretari de
l’entitat local o funcionari que tingui atribuïda la fe
pública, sobre els aspectes següents:
1r Acord d’aprovació del projecte, en què es
faci referència a la manera en què es produeix la
participació ciutadana.
2n Acord de sol·licitud de la subvenció, adoptat
per un òrgan competent, amb indicació de la quantia sol·licitada i del percentatge que representa respecte al cost total.
3r Compromís d’habilitació de crèdit per finançar l’import del projecte en la part que no sigui
objecte de subvenció pel Ministeri d’Administracions
Públiques.
4t El règim de finançament, en què es reflecteixi el finançament mínim que es compromet a
aportar l’entitat titular del projecte.
5è Ajudes sol·licitades o concedides per a la
mateixa finalitat, procedents d’altres administracions
públiques o provinent de fons comunitaris.
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6è Disponibilitat dels terrenys, en cas que
siguin necessaris, llevat quan aquest requisit estigui
dispensat en el text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
7è Disponibilitat de les autoritzacions necessàries per a l’execució del projecte.
c) Text del reglament orgànic de participació
ciutadana de l’entitat local i/o estatuts reguladors de
consells i altres estructures relacionades amb el projecte.
d) Memòria descriptiva del projecte i de les
actuacions que comprèn, que almenys ha de recollir:
1r La denominació del projecte i els objectius
que es pretenen aconseguir amb la seva execució.
2n Coherència del projecte amb la regulació de
la participació en l’àmbit territorial de l’entitat promotora, o amb les polítiques de participació ciutadana que aquesta porta a terme.
3r Anàlisi de la necessitat del projecte proposat
i de les carències que cobreix o les millores que
podria suposar en l’àmbit de la participació ciutadana.
4t Informació valorativa sobre cadascun dels
criteris per a la selecció dels projectes, segons l’article 38.
Article 38. Selecció dels projectes.
La instrucció del procediment i l’avaluació dels
projectes presentats l’ha de fer una comissió de
valoració, presidida pel director general de Cooperació Local i composta per funcionaris de la indicada
Direcció General del Ministeri d’Administracions
Públiques i per un representant tècnic de l’associació d’entitats locals d’àmbit estatal amb més implantació, nomenat pel director general a proposta de
l’associació esmentada.
La comissió de valoració ha d’avaluar els projectes en funció dels requisits que estableix aquest
Reial decret, per a la qual cosa ha de tenir en compte,
a més dels informes que assenyala l’article 35, els
criteris de selecció següents:
a) Programa d’activitats i inversions en participació ciutadana per a l’any en curs.
b) Memòria i avaluació de l’impacte de les
activitats i inversions realitzades en els dos anys
anteriors.
c) Existència d’una àrea de govern, o gestió,
dedicada a la participació ciutadana.
d) Nombre d’associacions existents en l’entitat
local i àmbits de participació en la vida local.
e) Percentatge de despesa i recursos públics
dedicats a fomentar la participació ciutadana o
donar-hi suport.
Article 39. Proposta de resolució.
La comissió de valoració, per mitjà del seu president, ha d’elevar la proposta de resolució al secretari d’Estat de Cooperació Territorial.
Article 40. Resolució.
1. A la vista de la proposta de la comissió de
valoració, el secretari d’Estat de Cooperació Territorial ha de resoldre el procediment de concessió de
les subvencions.
2. El termini màxim per resoldre i notificar la
resolució del procediment no pot excedir els tres
mesos, a comptar de la data d’expiració del termini
per a la presentació de sol·licituds que preveu l’article 36.2 (abans del dia 1 d’abril). Transcorregut el
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termini esmentat sense que s’hi hagi dictat una
resolució expressa, es consideren desestimades les
sol·licituds, de conformitat amb el que disposa l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. La resolució, que ha de ser motivada, s’ha de
notificar a l’entitat interessada en el termini que preveuen l’apartat anterior, així com, als efectes de
coneixement, a les subdelegacions, direccions insulars o delegacions del Govern respectives, segons
correspongui.
Article 41. Termini per a l’adjudicació dels projectes.
1. Els projectes objecte de subvenció els ha
d’adjudicar o acordar-ne l’execució la mateixa Administració abans del 15 de novembre de l’exercici
corresponent. No són finançables els projectes l’adjudicació dels quals s’hagi produït abans de l’any en
què se sol·licita la subvenció.
2. L’adjudicació o l’acord d’execució del projecte per la mateixa Administració fora del termini
previst comporta la pèrdua de la subvenció estatal,
per incompliment de les condicions imposades amb
motiu de la concessió de la subvenció.
Article 42. Lliurament de les subvencions.
1. Per al lliurament de les subvencions les entitats locals beneficiàries han de remetre a la Direcció
General de Cooperació Local una certificació d’adjudicació dels projectes subvencionats o, si s’escau,
l’acord d’execució directa per la mateixa Administració. La documentació indicada ha de tenir entrada
en la Direcció General abans del dia 1 de desembre
de l’exercici de la concessió.
2. Basant-se en les certificacions d’adjudicació
dels projectes subvencionats, o en els acords d’execució per la mateixa Administració, el Ministeri d’Administracions ha de lliurar a les entitats beneficiàries
el 100 per cent de la subvenció.
Article 43. Informació sobre l’estat d’execució dels
projectes.
Les entitats locals beneficiàries han de remetre
al Ministeri d’Administracions Públiques, dins els
mesos de gener i juliol, una relació de les certificacions d’obres o de despeses, si les obres les ha
realitzat l’Administració, que hagin estat aprovades
durant el semestre natural anterior als mesos assenyalats.
Article 44. Termini per a l’execució dels projectes.
1. Els projectes objecte de subvenció han de
quedar totalment executats abans de l’1 de desembre de l’any següent a aquell en què s’hagi concedit
la subvenció.
2. No obstant això, en supòsits excepcionals
que ha d’apreciar i justificar el Ministeri d’Administracions Públiques, aquest departament pot concedir una pròrroga al termini d’execució la durada dels
qual s’ha de fixar en funció de les circumstàncies
que concorrin en el projecte concret i que, en tot cas,
no pot excedir els tres anys des de la data d’adjudicació o de l’acord d’execució per part de l’Administració.
Article 45. Termini per a la justificació de la subvenció.
1. Les entitats locals beneficiàries han de remetre a la Direcció General de Cooperació Local del
Ministeri d’Administracions Públiques, dins els tres
mesos següents al venciment del termini d’execució, la certificació final d’obra i l’acta de recepció o,
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si s’escau, les factures justificatives de la despesa
executada.
2. L’incompliment dels terminis d’execució
fixats a l’article anterior comporta l’obligació de
reintegrament de les quantitats percebudes, per
incompliment de les condicions imposades amb
motiu de la concessió de la subvenció, sense perjudici dels altres supòsits de reintegrament que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
3. No obstant això, quan es tracti de projectes
d’obres i aquestes no hagin estat acabades en el
termini general o en el de pròrroga però la inversió
realitzada dins el termini sigui susceptible, si s’escau, de ser lliurada a l’ús o servei públic d’acord
amb el que preveu l’article 147.5 del text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, l’obligació de reintegrament es limita a l’import de la subvenció no invertit en les inversions
susceptibles d’aquest lliurament.»
Quatre. La disposició addicional primera queda
redactada de la manera següent:
«Disposició addicional primera. Cofinançament
dels plans de cooperació i dels projectes singulars.
1. Amb independència de les subvencions que
regula aquest Reial decret, els plans provincials i
insulars de cooperació i els projectes de modernització administrativa local i de participació de la
societat civil poden rebre aportacions addicionals
dels fons estructurals comunitaris, si s’escau, així
com de les subvencions que acordin les comunitats
autònomes amb càrrec als seus respectius pressupostos.
2. Als supòsits de cofinançament els són aplicables els límits que estableix la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.»
Cinc. S’afegeix una nova disposició addicional
segona bis, amb la redacció següent:
«Disposició addicional segona bis. Informes
requerits en la tramitació de projectes de modernització administrativa local i de participació de
la societat civil a la Comunitat Autònoma de
Catalunya.
A la Comunitat Autònoma de Catalunya, l’informe a què s’han de sotmetre els projectes de
modernització administrativa local i els de participació de la societat civil, recollits en els articles 22.3
i 35.3, respectivament, se substitueix per l’òrgan
que assumeixi les funcions de les comissions provincials de col·laboració de l’Estat amb les corporacions locals.»
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin, contradiguin o resultin
incompatibles amb el que estableix aquest Reial decret.
Disposició final primera.

Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Administracions Públiques per
dictar, en l’àmbit de les seves competències, les normes
necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que
preveu aquest Reial decret.
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Disposició final segona.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener
de 2006.
Madrid, 21 d’octubre de 2005.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Administracions Públiques,
JORDI SEVILLA SEGURA

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS
I DE COOPERACIÓ
18317

ACORD marc entre Espanya i l’Organització de
les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació, fet «ad referendum» a Madrid el 27
de gener de 2004. («BOE» 266, de 7-11-2005.)

ACORD MARC ENTRE ESPANYA I L’ORGANITZACIÓ DE
LES NACIONS UNIDES PER A L’AGRICULTURA I L’ALIMENTACIÓ
PREÁMBUL
El Regne d’Espanya i l’Organització de les Nacions
Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), d’ara
endavant denominades «les parts» o, respectivament,
Espanya i FAO;
Tenint en compte l’interès mutu a impulsar la cooperació per al desenvolupament d’activitats en l’àmbit de
l’agricultura, la pesca i l’alimentació, en totes les regions
del món, i els avantatges recíprocs que resulten de cooperar conjuntament en aquest sentit,
Convençuts de la importància d’establir mecanismes
que contribueixin a aconseguir aquesta finalitat,
Han acordat concloure l’Acord marc següent:
Article I.

Objecte i àmbit d’aplicació de l’Acord marc.

1. L’objecte d’aquest Acord marc és impulsar les relacions entre Espanya i la FAO com a punt de partida per a
projectes, programes i activitats en l’àmbit de l’agricultura, la pesca i l’alimentació.
2. Les parts es comprometen a elaborar i aplicar, de
comú acord, projectes, programes i activitats en l’àmbit
de l’agricultura, la pesca i l’alimentació de conformitat
amb les condicions d’aquest Acord marc.
3. Aquest Acord marc dóna cobertura a tots els projectes, programes i activitats que la FAO i Espanya realitzin conjuntament, tant a Espanya com a la seu de l’Organització i, quan així sigui procedent, en altres països, amb
finançament que provingui de l’Administració espanyola
en el seu conjunt (central, autonòmica i local) i s’aplica a
tots els àmbits relacionats amb l’agricultura, la pesca i
l’alimentació esmentats en el preàmbul.
4. Les parts poden establir, a l’empara d’aquest
Acord marc i quan ho considerin necessari, acords complementaris per a l’execució de projectes, programes i
activitats de cooperació en l’àmbit de l’agricultura, la
pesca i l’alimentació.

