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D.15 No es permeten correccions o addicions sobre
els informes d’inspecció. Si és necessària qualsevol
correcció o addició, s’ha de fer un nou informe, i s’ha
de retirar i arxivar l’anterior.

D.16 Els informes d’inspecció i les targetes ITV les
han d’emplenar i signar únicament les persones auto-
ritzades per fer-ho.

E. Requisits tècnics respecte als usuaris
del servei

E.1 L’estació ITV ha d’establir documentalment un
procediment per a la recepció de totes les queixes i
reclamacions que es produeixin amb motiu de les ins-
peccions realitzades.

E.2 L’estació ITV ha d’establir documentalment un
procediment per a l’estudi i la resolució de totes les
reclamacions que es produeixin per disconformitat de
l’usuari amb el resultat de la inspecció.

E.3 Totes les queixes i reclamacions que es pro-
dueixin es tracten, s’estudien i es resolen seguint els
mateixos criteris.

E.4 L’estació ITV ha de guardar registres de totes
les queixes i reclamacions rebudes, així com de les
accions preses com a conseqüència d’aquestes.

F. Requisits tècnics respecte a la documentació
generada a l’estació ITV

F.1 L’estació ITV ha d’implantar un procediment
adequat per a la correcta recollida, identificació, clas-
sificació, arxivament, emmagatzemament, manteniment
i consulta de totes les dades relacionades amb les ins-
peccions i amb el seu sistema de qualitat. Les dades
esmentades estan protegides contra qualsevol ús no
autoritzat i són accessibles sempre que es necessitin.

F.2 Almenys, han de ser mantinguts els registres
següents:

a) Informes d’inspecció de vehicles.
b) Informes de recepció d’equips.
c) Informes de verificació i calibratge dels equips.
d) Informes de qualificació, experiència i formació

de tot el personal.
e) Informes de totes les auditories de qualitat.
f) Informes de totes les accions correctores adop-

tades.
g) Informes de les reclamacions que hi ha hagut

i solucions a aquestes.

F.3 Llevat que s’estableixin reglamentàriament
altres terminis per a algun dels apartats anteriors,
aquests documents han de ser mantinguts durant
almenys cinc anys des que es van emetre.

MINISTERI
D’ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES
13981 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» 166, de 12-7-2003.)

La Constitució de 1978 imposa a l’Estat el deure de
promoure un desenvolupament econòmic harmoniós

que garanteixi el principi de solidaritat. Aquesta exigèn-
cia explica que aquests criteris hagin inspirat la con-
figuració del sistema de cooperació econòmica de l’Estat
a les inversions de les entitats locals, la regulació regla-
mentària de les quals la conté, principalment, el Reial
decret 1328/1997, d’1 d’agost. El principi de solidaritat
té un contingut primari de naturalesa econòmica, que
obliga a vetllar per l’establiment d’un equilibri econòmic,
adequat i just, entre les diverses parts del territori espa-
nyol; d’aquí el deure constant de procurar la superació
de les desigualtats territorials en el desenvolupament
econòmic, esforç que en l’àmbit local es du a terme
principalment mitjançant la contribució a dotacions en
infraestructura com ara les xarxes de transport, de pro-
visió d’energia elèctrica, insta�acions socials, culturals
i esportives i, en general, tots els equipaments carac-
teritzats per ser eminentment públics.

D’altra banda, les entitats locals tenen autonomia per
a l’exercici de les seves competències i per a la prestació
dels serveis que tenen encomanats. Com que els ins-
truments d’acció pública més respectuosos amb el prin-
cipi d’autonomia són els que s’articulen sobre la base
de la cooperació, l’Estat co�abora econòmicament amb
les entitats locals per garantir la prestació dels serveis
que són de la seva competència, alguns de fins i tot
legalment imposats.

Gràcies a aquests mecanismes, i sense oblidar l’as-
sistència econòmica rebuda a través de les intervencions
de la Unió Europea, ha estat possible no només corregir
la major part dels desequilibris intermunicipals en matè-
ria d’infraestructures i equipament, sinó també dotar els
diferents nuclis de població de pràcticament la totalitat
dels serveis locals mínims i obligatoris que estableix l’ar-
ticle 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, segons la informació que conté
l’Enquesta d’Infraestructura i Equipaments Locals.

Per tot això, sense detriment de la continuïtat d’a-
questa línia de cooperació amb les entitats locals que
els permeti garantir l’amplitud i la qualitat aconseguides
en la prestació dels seus serveis públics bàsics, ha arribat
el moment de perseguir objectius més amplis. Aquesta
reforma pretén obrir la cooperació estatal a altres àmbits
com és la inclusió de nous projectes singulars i inno-
vadors en matèria de desenvolupament local i urbà, con-
tribuint a inversions localitzades que tinguin un efecte
socioeconòmic dinamitzador.

Atès que és un deure constitucional impulsar el creixe-
ment i el progrés econòmic i social, i que les entitats
locals, a fi de satisfer les necessitats i aspiracions de
la seva comunitat, demanden ajuda per desplegar les
àmplies potestats que tenen en aquesta matèria, tot això
en l’àmbit de les seves respectives competències, l’Estat
pretén donar suport a les iniciatives locals d’inversió la
finalitat de les quals sigui el foment del desenvolupament
local i urbà del seu territori.

Finalment, la reforma pretén, a més de l’eficàcia en
la consecució dels objectius de la cooperació econòmica
de l’Estat, la màxima eficiència en la gestió dels recursos,
per al qual s’estableixen procediments per tal d’agilitar
la tramitació de la totalitat dels fons de l’Estat disponibles
a cada exercici, així com la realització de les inversions
programades per les corporacions locals.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Adminis-
tracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 27 de juny de 2003,
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D I S P O S O :

CAPÍTOL I

De la cooperació econòmica de l’Estat a les inversions
de les entitats locals

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 cofi-
nançades pel Programa de cooperació econòmica local.

c) Fomentar el desenvolupament local i urbà pro-
mogut per les entitats locals a través de l’execució de
projectes singulars.

Article 2. Instrumentació de la cooperació econòmica
local.

1. La cooperació de l’Estat a les inversions de les
entitats locals s’instrumenta econòmicament amb els
crèdits que consignen els Pressupostos Generals de l’Es-
tat, a la secció corresponent del Ministeri d’Administra-
cions Públiques, a través del Programa de cooperació
econòmica local de l’Estat.

2. Una vegada presentat pel Govern el Projecte de
llei de pressupostos generals de l’Estat al Congrés dels
Diputats, la Secretaria d’Estat d’Organització Territorial
de l’Estat ha d’informar la Comissió Nacional d’Admi-
nistració Local, abans del 31 d’octubre de cada any,
de les previsions pressupostàries del Programa de coo-
peració econòmica local.

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 neces-
sàries 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.

Igualment, amb càrrec a aquesta línia, poden obtenir
subvenció estatal els projectes d’obra de millora i con-
servació 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 apro-
vades per la Comissió de la Unió Europea cofinançades
pel Programa de cooperació econòmica local.

c) Aportació a projectes singulars de desenvolupa-
ment local i urbà.

2. La cooperació de l’Estat als plans provincials i
insulars, així com a les intervencions comunitàries, es
fa mitjançant les diputacions provincials, cabildos i con-
sells 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 con-
sideració de beneficiàries de les subvencions estatals

i assumeixen la totalitat de drets i obligacions inherents
a aquesta condició davant el Ministeri d’Administracions
Públiques.

3. La cooperació econòmica de l’Estat als projectes
singulars de desenvolupament local i urbà es fa direc-
tament amb les entitats locals so�icitants i beneficiàries
de la subvenció.

Poden so�icitar i obtenir subvencions per a aquesta
finalitat:

a) Els municipis capitals de província i els municipis
amb població superior a 50.000 habitants.

b) Les diputacions provincials, cabildos i consells
insulars i comunitats autònomes uniprovincials, aquestes
últimes en l’exercici de les competències que corres-
ponen a les diputacions provincials, quan el projecte afec-
ti un conjunt de municipis la població dels quals sigui
superior a 50.000 habitants.

c) Les entitats locals que comprenen els paràgrafs
b), c) i d) de l’article 3.2 de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (comarques, àrees
metropolitanes, mancomunitats de municipis), quan tin-
guin competències d’execució d’obres i el projecte afecti
un conjunt de municipis la població dels quals sigui supe-
rior als 50.000 habitants.

Article 4. Enquesta d’infraestructura i equipaments
locals.

1. L’instrument objectiu bàsic d’anàlisi i valoració
de les necessitats de dotacions locals a efectes de la
cooperació econòmica local de l’Estat és l’Enquesta d’In-
fraestructura i Equipaments Locals elaborada segons
metodologia comuna per les diputacions provincials amb
la co�aboració tècnica del Ministeri d’Administracions
Públiques.

2. La finalitat de l’Enquesta és conèixer la situació
de les infraestructures i equipaments de competència
municipal, i formen un inventari d’àmbit nacional, de
caràcter censal, amb informació precisa i sistematitzada
dels municipis amb població inferior a 50.000 habitants.

3. L’actualització i el manteniment de l’Enquesta
d’Infraestructura i Equipaments Locals l’efectuen les enti-
tats que participen en l’elaboració. Correspon al Ministeri
d’Administracions Públiques el seguiment d’aquestes
tasques i la co�aboració econòmica en aquestes, així
com el foment de la seva ampliació a altres entitats
locals.

CAPÍTOL II

Plans provincials i insulars de cooperació a les obres
i serveis de competència municipal

Article 5. Distribució territorial de les subvencions.

1. Per a la determinació de la distribució territorial
de les subvencions es tenen en compte tant les neces-
sitats d’infraestructura i equipament, avaluades a través
de la informació que conté l’Enquesta d’Infraestructura
i Equipaments Locals, com la capacitat financera de les
hisendes corresponents i altres factors que indiquin el
nivell socioeconòmic territorial i l’execució dels plans
precedents.

2. El Ministeri d’Administracions Públiques, d’acord
amb els criteris que conté l’apartat anterior, determina
els corresponents indicadors i la seva ponderació, que
són prèviament informats per la Comissió Nacional d’Ad-
ministració Local.

3. Competeix al Ministeri d’Administracions Públi-
ques, a través de la Secretaria d’Estat d’Organització
Territorial de l’Estat, l’aprovació de la distribució terri-
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torial, per províncies i illes, de les assignacions de l’Estat
destinades a les aportacions a plans provincials i insulars,
que és efectuada i comunicada a les diputacions pro-
vincials el mes de gener de l’exercici pressupostari
corresponent.

Article 6. Quantia de les subvencions.

1. La subvenció de l’Estat a les inversions dels plans
provincials i insulars de cooperació pot assolir fins:

a) Al 50 per cent de l’import del pressupost con-
signat en el pla, per a les obres i els serveis de caràcter
obligatori que enumera l’article 26 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

b) Al 40 per cent de l’import del pressupost con-
signat en el pla, per a les obres i serveis restants que,
sense ser obligatoris, siguin de competència municipal,
d’acord amb el que estableix l’article 25 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.

c) Al 50 per cent de l’import del pressupost con-
signat en el pla, per a les obres de millora i conservació
de la xarxa viària de titularitat de les diputacions pro-
vincials.

2. Els percentatges de finançament de l’Estat per
a les obres i serveis que indiquen els paràgrafs a) i b)
anteriors es poden incrementar fins al 60 i 50 per cent,
respectivament, quan siguin de caràcter supramunicipal.
En aquest cas, per a la determinació dels serveis que
es consideren obligatoris, es té en compte la totalitat
de la població dels municipis afectats.

Article 7. Condicions per obtenir subvenció estatal.

1. Sense perjudici dels requisits que estableix el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, i dels criteris fixats per a la distribució
territorial de les subvencions, només poden obtenir sub-
venció de l’Estat els plans provincials i insulars de coo-
peració que compleixin les condicions següents:

a) Que al seu finançament contribueixin els ajun-
taments i altres entitats locals titulars de les obres i ser-
veis, sense que l’aportació d’aquests pugui ser inferior
al cinc per cent de l’import dels projectes corresponents.

b) Que la quantia de la inversió anual de les obres
incloses en els plans no sigui inferior a 30.000 euros.

2. El Ministeri d’Administracions Públiques pot esta-
blir altres criteris i condicions en l’ús de la subvenció
estatal que siguin determinants per a la concessió, d’a-
cord amb l’autorització que conté l’article 36.2.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’apartat 6 de l’article 81 del text refós
de la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Article 8. Elaboració i aprovació dels plans provincials
i insulars de cooperació.

1. De conformitat amb el que preveuen l’article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i els articles 32 i 33 del text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’a-
bril, les diputacions provincials, els cabildos i consells
insulars i les comunitats autònomes uniprovincials no
insulars aproven els plans provincials i insulars de coo-
peració a les obres i serveis de competència municipal
i de xarxa viària local, si s’escau, tenint en compte la
distribució territorial de les subvencions aprovada pel
secretari d’Estat d’Organització Territorial de l’Estat.

2. Les mateixes entitats enumerades a l’apartat
anterior elaboren i aproven també un pla complementari
per a l’aplicació dels romanents de les subvencions esta-
tals que es puguin originar.

3. Els plans provincials i insulars i el pla comple-
mentari són elaborats necessàriament amb la participa-
ció dels municipis, segons exigeix l’article 36.2.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i se sotmeten al règim de
publicitat legalment establert.

4. Poden ser subvencionades amb càrrec a l’apor-
tació de l’Estat als plans provincials i insulars, a més
de les inversions dels municipis, províncies i illes, les
inversions de les entitats locals que comprèn l’article
3.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, sempre que aquestes
entitats tinguin competències d’execució d’obres i pres-
tació de serveis de caràcter municipal.

Article 9. Informes.

1. Les diputacions provincials remeten els plans de
cooperació, una vegada aprovats, al subdelegat del
Govern perquè aquest n’emeti informe.

Les comunitats autònomes uniprovincials no insulars
remeten els plans, perquè n’emeti informe, al delegat
del Govern, si no hi ha subdelegat del Govern, i els cabil-
dos i consells insulars, al director insular.

2. Així mateix, els plans provincials i insulars de coo-
peració són sotmesos a informe de les comissions pro-
vincials de co�aboració 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.

3. Els informes s’han de pronunciar sobre el com-
pliment dels objectius i criteris que fixa l’Estat per a l’a-
torgament de la subvenció i han de ser emesos en el
termini de 10 dies des de la recepció dels plans. Trans-
corregut aquest termini sense que l’informe so�icitat hagi
estat evacuat, es poden prosseguir les actuacions.

Article 10. Tramesa al Ministeri d’Administracions
Públiques.

1. El pla provincial o insular de cooperació, defini-
tivament aprovat i acompanyat del corresponent expe-
dient administratiu, es remet al Ministeri d’Administra-
cions Públiques, fins al 31 de març de l’any corresponent
al pla, a fi que, comprovada la seva conformitat amb
la legislació aplicable, s’iniciï la tramitació de la corres-
ponent subvenció. Si no es produeix la notificació de
l’esmentada conformitat o, si s’escau, de les deficiències
observades, en el termini màxim de 45 dies naturals
des de la data de recepció del pla, s’entén que el ministeri
esmentat hi ha prestat la conformitat.

2. En la memòria que s’ha d’adjuntar al pla, les dipu-
tacions provincials justifiquen que la seva elaboració s’ha
basat en les dades que conté l’Enquesta d’Infraestructura
i Equipaments Locals i, en general, en criteris objectius
per a la distribució dels fons.

Article 11. Termini per a l’adjudicació de les obres.

1. Les obres incloses en els plans provincials i insu-
lars de cooperació amb subvenció de l’Estat han de ser
adjudicades o acordada la seva execució per la mateixa
Administració dins de l’any d’aprovació del pla, llevat
que estiguin incloses en algun instrument de planificació,
i abans de l’1 d’octubre de l’exercici corresponent, llevat
de casos excepcionals la justificació dels quals és apre-
ciada pel Ministeri d’Administracions Públiques. En tot
cas, aquest termini no pot ser posterior a l’1 de novembre
de l’exercici esmentat.



3168 Divendres 1 d’agost 2003 Suplement núm. 16

2. L’adjudicació o l’adopció de l’acord d’execució
per la mateixa Administració fora dels terminis que pre-
veu l’apartat anterior comporta la pèrdua de la subvenció
estatal, per incompliment de les condicions imposades
amb motiu de la concessió de la subvenció.

Article 12. Lliurament de les subvencions.

1. Basant-se en les certificacions d’adjudicació de
les obres subvencionades incloses en els plans provin-
cials i insulars de cooperació o en els acords d’execució
de les obres per la mateixa Administració, si s’escau,
el Ministeri d’Administracions Públiques ha de lliurar a
les diputacions provincials el 75 per cent de l’import
de la seva aportació. Quan s’incloguin obres de caràcter
plurianual en els plans, aquest percentatge fa referència
a l’anualitat corresponent.

2. El 25 per cent restant es remet al rebre’s la cer-
tificació final d’obra i l’acta de recepció d’aquesta, o la
certificació corresponent a l’acabament de l’obra que
es vagi a fer en cada anualitat, en el cas d’inversions
de caràcter plurianual.

3. La documentació justificativa per al cobrament
del 75 per cent de la subvenció s’ha de remetre al Minis-
teri d’Administracions Públiques abans de l’1 de desem-
bre de l’exercici corresponent a aquella, i la del cobra-
ment del 25 per cent restant, abans de l’1 de desembre
de l’exercici posterior.

Article 13. Informació sobre l’estat d’execució de les
obres.

Les diputacions provincials remeten al Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques, dins dels mesos de gener i juliol,
una relació de les certificacions d’obres o de despeses,
si les obres les ha fet l’Administració, que hagin estat
aprovades durant el semestre natural anterior als mesos
assenyalats.

Article 14. Termini per a la liquidació dels plans de
cooperació.

1. Els plans provincials i insulars de cooperació han
de quedar totalment executats abans de l’1 de novembre
de l’any següent a l’any en què hagi estat concedida
la subvenció.

Això no obstant, en casos excepcionals la justificació
dels quals és apreciada pel Ministeri d’Administracions
Públiques, aquest departament pot concedir una pròrro-
ga al termini d’execució que no pot passar de tres anys
des de la data d’adjudicació de l’obra o de l’acord de
la seva execució per l’Administració.

2. Les diputacions provincials han de remetre al
Ministeri d’Administracions Públiques, dins dels tres
mesos següents al venciment del termini d’execució, una
còpia de la liquidació del pla i memòria de les realit-
zacions assolides.

3. L’incompliment dels terminis que fixa l’apartat 1
comporta el reintegrament de les quantitats percebudes,
per incompliment de les condicions imposades amb
motiu de la concessió de la subvenció, sense perjudici
dels altres casos de reintegrament que deteminen els
articles 81 i 82 del text refós de la Llei general pres-
supostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

4. Això no obstant, quan les obres no han estat
acabades en el termini general o en el de pròrroga, però
la inversió realitzada dins del termini sigui susceptible
de ser lliurada a l’ús o el servei públic de conformitat
amb el que preveu l’article 147.5 del text refós de la

Llei de contractes de les administracions públiques, apro-
vat 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 fetes dins del
termini i susceptibles del lliurament esmentat.

Article 15. Aplicació dels romanents.

1. Constitueixen romanents de les subvencions
estatals als plans provincials i insulars de cooperació
els generats per:

a) Les baixes que es produeixin en l’adjudicació dels
contractes.

La quantia d’aquests romanents es calcula tenint en
compte el percentatge que representa la subvenció de
l’Estat respecte del pressupost aprovat en el pla.

b) Les baixes que es produeixin per l’anu�ació d’un
projecte o la reducció del seu pressupost.

2. Els romanents de subvenció de l’Estat poden ser
utilitzats en el finançament de les obres que recull el
pla complementari a què fa referència l’article 8.

Quan es produeixin baixes en la contractació d’una
obra i el percentatge de subvenció estatal inicialment
previst no assoleixi els límits que estableix l’article 6,
la diputació provincial pot optar per mantenir la totalitat
de la subvenció fins a aquests límits o aplicar el romanent
segons el que disposa el paràgraf anterior.

3. La utilització dels romanents esmentats s’ha de
dur a terme en l’exercici corresponent al pla i la seva
adjudicació o acord d’execució per la mateixa Adminis-
tració s’ha de fer abans de l’1 de desembre de l’exercici
esmentat.

4. La certificació d’adjudicació o l’acord d’execució
per la mateixa Administració mitjançant els quals s’hagin
aplicat els romanents s’ha de remetre al Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques fins al 15 de desembre del
mateix exercici.

CAPÍTOL III

Intervencions comunitàries cofinançades
pel Programa de cooperació econòmica local

Article 16. Àmbit d’aplicació.

Les disposicions d’aquest capítol són aplicables a les
diferents intervencions comunitàries aprovades per la
Comissió de la Unió Europea i cofinançades per l’Estat
a través del Programa de cooperació econòmica local.

Article 17. Distribució territorial de les subvencions.

Per a la determinació de la distribució territorial de
les subvencions de l’Estat es tenen en compte els objec-
tius que estableix el mateix programa aprovat per la
Unió Europea, així com la situació socioeconòmica i terri-
torial de les zones afectades, el desequilibri econòmic
i el grau d’execució dels plans precedents.

Article 18. Quantia de les subvencions.

La quantia de la subvenció estatal és el resultant dels
programes respectius.

Article 19. Plans d’inversió.

1. Les diputacions provincials, cabildos i consells
insulars i comunitats autònomes uniprovincials elaboren
amb la participació dels municipis i aproven els plans
d’inversió que hagin de ser objecte de cofinançament
per la Unió Europea i pel Ministeri d’Administracions
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Públiques, així com un pla complementari per a l’apli-
cació dels romanents que es puguin originar. En l’ela-
boració i l’aprovació, els plans d’inversió i els plans com-
plementaris se sotmeten als requisits que estableixen
els respectius programes comunitaris i, referent a la ges-
tió i tramitació de la subvenció de l’Estat, al procediment,
petició d’informes i tramesa al Ministeri d’Administra-
cions Públiques que regulen els articles 8, 9 i 10.

2. La gestió i tramitació de les subvencions de l’Estat
s’ajusta també a les disposicions que regulen els terminis
d’adjudicació de les obres, els terminis i requisits per
al lliurament de les subvencions, el tràmit d’informació
sobre l’estat d’execució de les obres, el termini per a
la liquidació dels plans i l’aplicació de romanents que
contenen els articles 11 a 15.

CAPÍTOL IV

Projectes singulars de desenvolupament local i urbà

Article 20. Objectius.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuda és impulsar el desen-
volupament local i urbà, mitjançant el cofinançament
amb les entitats locals de l’execució de projectes sin-
gulars que contribueixin a dinamitzar el creixement a
la zona.

Article 21. Quantia de les subvencions.

La subvenció de l’Estat destinada al cofinançament
dels projectes singulars 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 les altres entitats locals titulars de les
obres, sense que l’aportació d’aquests pugui ser inferior
al 15 per cent dels projectes corresponents.

Article 22. Aprovació de projectes. Informes.

1. Els projectes els aprova l’òrgan competent de l’en-
titat local, segons les regles de distribució de compe-
tències de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.

2. El projecte, junt amb la seva documentació com-
plementària, se sotmet a informe del subdelegat del
Govern a la província, del director insular de l’Adminis-
tració de l’Estat o del delegat del Govern a les comunitats
autònomes uniprovincials no insulars, si no hi ha sub-
delegat del Govern.

3. Igualment, els projectes se sotmeten a informe
de les comissions provincials de co�aboració 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 citats als apartats anteriors es refe-
reixen a la incidència al territori dels corresponents pro-
jectes i es pronuncien sobre la concurrència dels requisits
que fixa aquest capítol per a l’obtenció de subvenció
estatal i sobre el grau de compliment dels criteris de
selecció que enumera l’article 25. Han de ser emesos
en el termini de 10 dies des de la recepció del projecte.
Transcorregut aquest termini sense que l’informe so�i-
citat hagi estat evacuat, es poden prosseguir les actua-
cions.

Article 23. So�icituds de subvenció. Lloc i termini de
presentació.

1. Les so�icituds de subvenció s’adrecen a la Direc-
ció General per a l’Administració Local del Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques, junt amb la seva documentació

complementària i els informes preceptius, i es presenten
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 so�icituds es presenten abans del dia 1 de
març de l’exercici en el qual se so�icita la subvenció.

Article 24. Documentació complementària.

Les so�icituds de subvenció s’han d’acompanyar amb
la documentació següent:

a) El projecte tècnic l’execució del qual es pretén.
b) Certificació expedida pel secretari de l’entitat

local o funcionari que tingui la fe pública, en què es
faci constar:

1r Acord d’aprovació del projecte.
2n Acord de so�icitud de la subvenció adoptat per

l’òrgan competent amb indicació de la quantia so�icitada
i del percentatge que representa respecte al cost total.

3r Compromís d’habilitació de crèdit per finançar
l’import del projecte a la part que no és objecte de sub-
venció pel Ministeri d’Administracions Públiques.

4t El règim de finançament, en què es reflecteixi
el finançament mínim que es compromet a aportar l’en-
titat titular de l’obra.

5è Ajuts so�icitats o concedits per a la mateixa fina-
litat, procedents d’altres administracions públiques o pro-
vinents de fons comunitaris.

c) Memòria descriptiva del projecte i de les actua-
cions que comprèn, en la qual es recull, almenys:

1r La denominació del projecte i els objectius que
es pretenen aconseguir amb la seva execució.

2n La inclusió del projecte, si s’escau, en un pla
estratègic de desenvolupament derivat d’un projecte
integral de la zona.

3r La forma en què l’execució del projecte contri-
bueix a un major desenvolupament local o urbà al territori
afectat.

4t La sostenibilitat econòmica, social i mediambien-
tal de la inversió a llarg termini.

5è L’aplicació, si s’escau, de noves tecnologies i la
idoneïtat per generar una seqüència expansiva del desen-
volupament a la zona.

6è La localització de les inversions i la relació de
municipis afectats, si l’obra és supramunicipal.

7è La disponibilitat dels terrenys, llevat dels casos
en què aquest requisit està dispensat al text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, així com la disponibilitat de les autoritzacions que
siguin necessàries.

d) Si s’escau, memòria justificativa de la concurrèn-
cia en el municipi o municipis d’alguna de les circums-
tàncies que enumeren els paràgrafs a), b), c) i d) de
l’article 65 del text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 781/1986, de 18 d’abril.

Article 25. Selecció dels projectes.

Una comissió de valoració presidida pel director gene-
ral per a l’Administració Local, la composició i el fun-
cionament del qual són regulats per una ordre del minis-
tre d’Administracions Públiques, avalua els projectes en
funció dels requisits que estableix aquest Reial decret,
per al qual té en compte, a més dels informes que asse-
nyala l’article 22, els criteris de selecció següents:

a) Que el municipi o els municipis afectats estiguin
en alguna de les circumstàncies objectives que enume-
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ren els paràgrafs a), b) c) i d) de l’article 65 del text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril.

b) Que el projecte s’inclogui en un pla estratègic
de desenvolupament derivat d’un projecte integral de
la zona.

c) Que la inversió projectada contribueixi a un major
desenvolupament local o urbà i a pa�iar la desocupació
als territoris afectats.

d) Que es desprengui la sostenibilitat econòmica,
social i mediambiental de la inversió a llarg termini.

e) Que incorpori l’aplicació de noves tecnologies i
sigui susceptible de generar una seqüència expansiva
del desenvolupament a la zona.

Article 26. Proposta de resolució.

La comissió de valoració, mitjançant el seu president,
ha d’elevar la proposta de resolució al secretari d’Estat
d’Organització Territorial de l’Estat abans del dia 1 de
juny de l’exercici corresponent.

Article 27. Resolució.

1. El secretari d’Estat d’Organització Territorial de
l’Estat ha de resoldre les so�icituds presentades en el
termini de 15 dies des de la recepció de la proposta
de resolució. Transcorregut aquest termini sense que
hagi recaigut una resolució expressa, s’entenen deses-
timades les so�icituds, de conformitat amb el que preveu
la disposició addicional vint-i-novena de la Llei 14/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, en relació amb l’article 44.1 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

2. Dictada la resolució oportuna, que ha de ser moti-
vada, es notifica a l’entitat interessada dins del termini
que preveu l’apartat anterior, així com, a efectes de
coneixement, a les subdelegacions, direccions insulars
o delegacions del Govern respectives, segons correspon-
gui.

Article 28. Termini per a l’adjudicació de les obres.

1. Les obres objecte de subvenció han de ser adju-
dicades o acordada la seva execució per la mateixa Admi-
nistració abans de l’1 d’octubre de l’exercici correspo-
nent, llevat dels casos excepcionals la justificació dels
quals és apreciada pel Ministeri d’Administracions Públi-
ques. En tot cas, aquest termini no pot ser posterior
a l’1 de novembre de l’exercici esmentat.

2. L’adjudicació o l’acord d’execució per la mateixa
Administració fora dels terminis que preveu l’apartat
anterior 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. Les entitats locals beneficiàries han de remetre
a la Direcció General per a l’Administració Local la cer-
tificació d’adjudicació de les obres subvencionades o,
si s’escau, l’acord d’execució directa per la mateixa Admi-
nistració, abans del dia 1 de desembre de l’exercici de
la concessió.

2. Sobre la base de les certificacions d’adjudicació
de les obres subvencionades, o els acords d’execució
per la mateixa Administració, el Ministeri d’Administra-
cions Públiques ha de lliurar a les entitats beneficiàries
el 100 per cent de la subvenció.

Article 30. Informació sobre l’estat d’execució de les
obres.

Les entitats locals beneficiàries han de remetre al
Ministeri d’Administracions Públiques, dins dels mesos
de gener i juliol, una relació de les certificacions d’obres
o de despeses, si les obres les ha fet l’Administració,
que han estat aprovades durant el semestre natural ante-
rior als mesos assenyalats.

Article 31. Termini per a l’execució de les obres.

1. Els projectes objecte de subvenció han de quedar
totalment executats abans de l’1 de novembre de l’any
següent a l’any en què ha estat concedida la subvenció.

2. Això no obstant, en casos excepcionals la jus-
tificació dels quals és apreciada pel Ministeri d’Admi-
nistracions Públiques, aquest departament pot concedir
una pròrroga al termini d’execució la durada de la qual
es fixa en funció de les circumstàncies que concorrin
en l’obra concreta i que, en tot cas, no pot passar dels
quatre anys des de la data d’adjudicació de l’obra 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
al Ministeri d’Administracions Públiques, dins dels tres
mesos següents al venciment del termini d’execució, la
certificació final d’obra i l’acta de recepció.

2. L’incompliment dels terminis d’execució que fixa
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 casos de rein-
tegrament que determinen els articles 81 i 82 del text
refós de la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

3. Això no obstant, quan les obres no hagin estat
acabades en el termini general o en el de pròrroga, però
la inversió realitzada dins el termini sigui susceptible de
ser lliurada a l’ús o el servei públic de conformitat 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’o-
bligació de reintegrament es limita a l’import de la sub-
venció no invertit en les inversions susceptibles del lliu-
rament esmentat.

Disposició addicional primera. Cofinançament dels
plans de cooperació i dels projectes singulars.

1. Amb independència de les subvencions que regu-
la aquest Reial decret, els plans provincials i insulars
de cooperació i els projectes singulars de desenvolu-
pament local i urbà poden rebre aportacions addicionals
dels fons estructurals comunitaris, si s’escau, així com
de les subvencions que acordin les comunitats autòno-
mes amb càrrec als seus pressupostos respectius.

2. En els casos de cofinançament són aplicables
els límits que estableix l’article 81.8 del text refós de
la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició addicional segona. Aportació estatal al Pla
únic d’obres i serveis de la Comunitat Autònoma de
Catalunya.

D’acord amb el que preveu la regla novena de l’article
153.2 del text refós de la Llei general pressupostària,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23
de setembre, a la redacció que en fa l’article 136 de
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la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, i amb l’article 2 del
Reial decret 2115/1978, de 26 de juliol, sobre trans-
ferència de competències de l’Administració de l’Estat
a la Generalitat de Catalunya en matèria d’interior, en
relació amb la disposició transitòria sisena.6 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, la cooperació econòmica de
l’Estat a les inversions de les entitats locals incloses en
el Pla únic d’obres i serveis de la Comunitat Autònoma
de Catalunya s’ha de fer mitjançant la Generalitat, en
els termes següents:

a) Les aportacions de l’Estat al Pla únic d’obres i
serveis de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb
càrrec al Programa de cooperació econòmica local de
l’Estat, incloent-hi els projectes relatius a la xarxa viària
local, determinades d’acord amb el que estableix l’article
5.2 d’aquest Reial decret, són territorialitzades anual-
ment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat corres-
ponent. El crèdit corresponent es lliura a la Comunitat
Autònoma de Catalunya, com a subvenció gestionada,
d’acord amb l’article 153 del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

b) No són aplicables a la Comunitat Autònoma de
Catalunya les normes relatives a l’elaboració, l’aprovació
i l’execució dels plans provincials i insulars de cooperació
que contenen els articles 8 a 15 d’aquest Reial decret.

c) La Comunitat Autònoma de Catalunya ha de
remetre al Ministeri d’Administracions Públiques infor-
mació sobre el Pla únic d’obres i serveis una vegada
aprovat.

d) Competeix a la Generalitat de Catalunya elaborar
l’Enquesta d’Infraestructura i Equipaments Locals relativa
al seu territori, de la qual se subministra informació al
Ministeri d’Administracions Públiques, al qual li corres-
pon la co�aboració tècnica i econòmica en l’elaboració
i el manteniment segons el que disposa l’article 4 d’a-
quest Reial decret.

e) El que preveu la disposició addicional primera
d’aquest Reial decret respecte al cofinançament amb
càrrec als fons estructurals comunitaris també és apli-
cable al Pla únic d’obres i serveis de la Comunitat Autò-
noma de Catalunya.

Disposició addicional tercera. Elaboració dels plans de
les ciutats de Ceuta i Melilla.

Les ciutats de Ceuta i Melilla elaboren, aproven i exe-
cuten els plans corresponents.

Disposició addicional quarta. Utilització de mitjans elec-
trònics, informàtics i telemàtics.

Les entitats locals beneficiàries remeten al Ministeri
d’Administracions Públiques utilitzant preferiblement
mitjans electrònics i telemàtics, com a mínim, la infor-
mació següent:

a) Els plans provincials i insulars, els plans d’inversió
i els projectes singulars, una vegada aprovats, així com
les seves modificacions eventuals.

b) La relació de les certificacions d’obres o de des-
peses, si les obres les ha fet l’Administració, que han
estat aprovades durant el semestre natural anterior als
mesos assenyalats, a efectes del seguiment de l’estat
d’execució.

El Ministeri d’Administracions Públiques determina,
amb l’informe previ de la Subcomissió de Cooperació
amb l’Administració Local, les tècniques i els mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics que poden ser uti-
litzats per a la tramitació de les subvencions a les quals
fa referència aquest Reial decret.

Disposició addicional cinquena. Expropiació forçosa.

De conformitat amb el que preveu l’article 10 de la
Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa,
l’aprovació dels plans provincials i insulars de cooperació
i dels plans d’inversió, que regulen respectivament els
capítols II i III d’aquest Reial decret, implica la declaració
d’utilitat pública per a les obres i serveis inclosos en
aquells i la necessitat d’ocupació dels terrenys i edificis
als efectes de la seva expropiació forçosa.

Disposició addicional sisena. Determinació del nombre
d’habitants.

La determinació del nombre d’habitants s’efectua en
funció de les xifres de població resultants de l’última
revisió del padró municipal, declarades oficials mitjan-
çant un reial decret i publicades anualment per l’Institut
Nacional d’Estadística.

Disposició addicional setena. Adaptació de referències.

Les referències a les diputacions provincials que conté
el text d’aquest Reial decret s’entenen adreçades, en
els casos en què sigui procedent, als cabildos i consells
insulars, així com a les comunitats autònomes unipro-
vincials.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1328/1997, d’1 d’a-
gost, pel qual es regula la cooperació econòmica de
l’Estat a les inversions de les entitats locals, i totes les
altres disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin
al 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.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener
de 2004.

Madrid, 27 de juny de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Administracions Públiques,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

MINISTERI
DE SANITAT I CONSUM

13982 REIAL DECRET 905/2003, d’11 de juliol, pel
qual es modifica la disposició transitòria única
del Reial decret 175/2001, de 23 de febrer,
pel qual s’aproven les normes d’elaboració i
control de qualitat correctes de fórmules
magistrals i preparats oficinals. («BOE» 166,
de 12-7-2003.)

El Reial decret 175/2001, de 23 de febrer, pel qual
s’aproven les normes d’elaboració i control de qualitat


