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ANNEX I

Acció administrativa en matèria de carreteres

Les obres incloses en aquest article porten implícites
les declaracions d’urgència als efectes d’ocupació dels
béns afectes a què fa referència l’article 52 de la Llei
d’expropiació forçosa:

A) Les actuacions d’alta capacitat en els itineraris
següents:

Autovia del Cantàbric.
Autovia Villaviciosa-Oviedo-Salas-La Espina.
Autovia de la Ruta de la Plata.
Autovia Sagunt-Aragó.
Autovia Cantàbria-Meseta (Torrelavega-Palència,

incloent el ramal d’Aguilar de Campoo-Burgos).
Autovia de la Mediterrània.
Autovia de Castella.
Autovia de Bailén-Motril.
Autovia de Ciudad Real.
Autovia de Castella-la Manxa.
Autovia Còrdova-Antequera.
Autovia del Duero.
Autovia Tordesillas-Zamora.
Autovia Àvila-Salamanca.
Autovia Cadis-Vejer de la Frontera.
Autovia Abrera-Terrassa.
Autovia Verín-frontera portuguesa.
Autovia Almeria-Rioja.
Autovia del Baix Llobregat.
Autovia Palència-Benavente.
Eix Transversal de Catalunya.
Autovia Logronyo-Burgos.
Autovia Santiago-Lugo.
Autovia Lugo-Ourense.
Autovia Zamora-frontera portuguesa.
Autovia Ciudad Real-Badajoz.
Autovia Sevilla-frontera portuguesa (Rosal de la

Frontera).
Autovia Conca-Terol.
Autovia la Font de la Figuera-Jumilla-Múrcia.
Autovia Pamplona-frontera francesa.
Autovia Logronyo-Pamplona.
Autovia Osca (Nueno)-frontera francesa.
Autovia Osca-Pamplona.
Autovia Osca-Lleida.
Autovia Lleida-frontera francesa (Vielha).
Autovia Vic-Olot-Figueres-frontera francesa.
Eix del Sella.
Autovia Tarragona-Montblanc-Eix Transversal.
Autovia Valladolid-Lleó.
Autovia Linares-Albacete.
Autovia Trujillo-Cáceres.
Autovia Alcoi-Xàtiva.

B) Així mateix, les actuacions en medi urbà o con-
dicionaments:

Accés aeroport Jerez de la Frontera (Cadis).
Condicionament Cerro Murriano-Còrdova (Còrdova).
Adequació via Hispanitat entre N-322 i N-330 (Sa-

ragossa).
Enllaços de Lieres-enllaç de la Masanti (Oviedo).
Ronda oest de Burgos.
Variant de la Font de la Figuera.
Variant de la Vila Joiosa (Alacant).
Duplicació tercer carril a Alcúdia (València).
Prolongació i millores accés sud de Barajas (Madrid).
Connexió aeroport-variant N-II. Vies de servei sud de

Barajas (Madrid).
Eix aeroport-Hortaleza.

Variant de Tirgo (La Rioja).
Variant d’Ausejo (La Rioja).
Condicionaments en tres trams de la N-232 (La Rioja).
A la Comunitat Autònoma de Canàries: les que s’exe-

cutin en aplicació i/o desplegament del Conveni signat
amb el Govern canari el 16 d’abril de 1997.

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les
que s’executin en aplicació i/o desplegament del Con-
veni signat amb el Govern balear el 21 de gener de 1998.

Condicionament de la N-I al Comtat de Treviño.
Millora i/o condicionament dels trams d’autovies de

primera generació (N-I, N-II, N-III i N-IV).

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

24174 APLICACIÓ provisional de l’Acord bilateral entre
el Regne d’Espanya i la República de Bolívia
en matèria d’adopcions, fet a Madrid el 29 d’oc-
tubre de 2001. («BOE» 304, de 20-12-2001.)

ACORD BILATERAL ENTRE EL REGNE D’ESPANYA
I LA REPÚBLICA DE BOLÍVIA EN MATÈRIA

D’ADOPCIONS

Els estats del Regne d’Espanya i de la República de
Bolívia,

Reconeixent que els principis de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant adoptada per l’Assemblea General
de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989,
la qual assenyala que l’adopció entre països pot ser con-
siderada com una alternativa per tenir cura de l’infant,
si és que no pot ser ubicat en una família adoptiva ni
pot ser atès d’una manera efectiva al seu país d’origen;

Que el principi de l’interès superior de l’infant és el
fonament i la base interpretativa d’aquest Acord;

Que és important preservar i protegir el dret a la iden-
titat cultural del nen, la nena i l’adolescent;

Que el nen, la nena o l’adolescent als quals es refereix
l’adopció entre països ha de tenir seguretats equivalents
a les existents en el cas d’adopció nacional de ser decla-
rats adoptables;

Que la co�ocació d’un nen, una nena o un adolescent
l’han de dur a terme les autoritats competents i no ha
de generar cap benefici indegut per a les persones invo-
lucrades en el procés;

Que els signants aspiren a brindar en l’adopció de
nens, nenes o adolescents recíprocament les màximes
seguretats;

Que aquest Acord pretén instaurar un sistema de coo-
peració entre els signants que asseguri, en els processos
d’adopció, la prevenció i, si s’escau, la total eliminació
de la sostracció, el tràfic i la venda de nens, nenes i
adolescents;

Convenen a subscriure aquest Acord bilateral sobre
adopció internacional a tenor de les disposicions
següents:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

Aquest Acord bilateral constitueix el marc per al trac-
tament i la tramitació de les so�icituds dins de les normes
legals bolivianes i espanyoles i la conceptualització de
la doctrina sobre la institució jurídica de l’adopció legal-
ment reconeguda en ambdós països.
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Aquest Acord és aplicable en el cas que un nen, una
nena o un adolescent amb residència habitual en el terri-
tori de la República de Bolívia o a Espanya pugui ser
adoptat plenament per nacionals d’un o altre Estat, d’a-
cord amb les disposicions constitucionals i legals vigents
en un país i a l’altre.

Article 2. De les autoritats centrals.

1. Les autoritats centrals competents encarregades
dels tràmits previstos en aquest Acord són:

A Bolívia: el viceministre d’Afers de Gènere, Gene-
racionals i Família, o la institució que per mandat de
la llei assumeixi en el futur aquestes funcions i respon-
sabilitats.

A Espanya: Com que es tracta d’un Estat amb diverses
autoritats centrals, el Ministeri de Treball i Afers Socials,
mitjançant la seva Direcció General d’Acció Social, del
Menor i la Família, és l’autoritat central a la qual es pot
dirigir qualsevol comunicació per a la seva transmissió
a l’autoritat central competent dins d’aquest Estat.

2. Atès que legalment les autoritats centrals d’amb-
dós estats poden delegar una part de les seves funcions
a organismes acreditats degudament autoritzats i regis-
trats en ambdós estats, aquestes autoritats han d’exercir
la vigilància sobre els organismes acreditats als quals
fa referència l’article següent i han d’aplicar o so�icitar
que se’ls apliquin per part de les autoritats competents
les sancions consegüents a les omissions o les violacions
al procediment que contenen aquest Acord, les lleis que
protegeixen la infància i les convencions internacionals.

3. Les autoritats centrals i els organismes acreditats
han de coadjuvar i promoure la co�aboració de les auto-
ritats competents d’ambdós estats per assegurar la pro-
tecció dels nens, les nenes i els adolescents adoptats
i aconseguir els altres objectius de l’Acord. En particular,
en la fase prèvia a l’adopció, de conformitat amb les
seves competències i procediments interns i el segui-
ment de la fase posterior a la resolució judicial.

S’han d’informar recíprocament sobre les seves legis-
lacions nacionals i procediments interns en matèria d’a-
dopció i sobre qualsevol altre tema de caràcter general
referent a l’adopció. Han de mantenir contactes perma-
nents en relació amb el funcionament de l’Acord i han
de procedir a eliminar els obstacles que puguin impe-
dir-ne la realització.

4. Les autoritats centrals, directament o mitjançant
els organismes acreditats, han de prendre mesures apro-
piades:

a) Per conservar i intercanviar informació sobre la
situació del nen, la nena o l’adolescent i dels futurs adop-
tants només durant el procés d’adopció i posteriorment,
també en relació amb l’èxit de l’adaptació del nen, la
nena o l’adolescent als adoptants.

b) Facilitar, seguir i activar el procés d’adopció.
c) Impedir beneficis indeguts relacionats amb l’adop-

ció i qualsevol exercici contrari als objectius de l’Acord.
d) Fer les activitats de control en matèria d’adop-

cions en els estats respectius i promoure-les.
e) Proporcionar-se mútuament elements d’avaluació

en relació amb les adopcions internacionals efectuades
d’acord amb aquest Acord, remetent informes de segui-
ment degudament legalitzats per la representació diplo-
màtica i/o consular cada sis mesos durant els dos primers
anys següents a l’adopció pronunciada judicialment.

5. Les autoritats competents han d’assegurar la con-
servació de qualsevol informació relativa als orígens del
nen, la nena o l’adolescent i la seva família, si és cone-
guda, a la qual és possible accedir, amb les autoritzacions
necessàries, dins dels límits que estableixen les lleis
d’ambdós estats.

Article 3. Organismes acreditats i procedència de l’a-
dopció amb els organismes acreditats.

1. Els organismes acreditats per fer els tràmits que
preveu aquest Acord són:

A Bolívia: tots els que estiguin registrats degudament
davant del Viceministeri d’Afers de Gènere, Generacio-
nals i Família, i hagin subscrit els acords marc als quals
fa referència el Reglament al Codi Nen, Nena i Ado-
lescent.

A Espanya: cada un dels organismes acreditats per
les autoritats centrals espanyoles i autoritzats per les
autoritats competents bolivianes.

Article 4. De la procedència de l’adopció.

1. Les adopcions considerades en aquest Acord
tenen lloc quan:

a) L’autoritat competent hagi establert l’extinció de
l’autoritat dels pares, la seva qualitat d’orfe i la inexis-
tència de vincles familiars.

b) L’autoritat competent de l’Estat d’origen del nen,
nena o adolescent hagi verificat que l’adopció interna-
cional respon a l’interès superior del nen, la nena o l’a-
dolescent en qüestió.

c) L’autoritat competent de l’Estat que ha de rebre
el nen, la nena o l’adolescent garanteixi que els futurs
adoptants són declarats aptes per a l’adopció interna-
cional.

d) L’organisme competent de l’Estat que ha de rebre
el nen, la nena o l’adolescent garanteixi que se l’autoritza
a ingressar i residir permanentment en aquest Estat.

e) L’autoritat de l’Estat d’origen, d’acord amb la seva
competència, ha assignat als futurs adoptants el nen,
la nena o l’adolescent, de conformitat amb el que esta-
bleix a Bolívia el Codi Nen, Nena i Adolescent en el
seu article 65 i el seu Reglament aprovat pel Decret
Suprem número 26086, de 2 de març de 2001, i la
legislació espanyola vigent.

Article 5. Del procediment.

Els estats contractants estableixen per mitjà d’aquest
Acord el següent procediment d’adopció de nens, nenes
o adolescents, amb residència permanent a Bolívia i
Espanya, per nacionals d’ambdós països, dins de les pre-
visions que estableixen a Bolívia la Llei 2026 del Codi
Nen, Nena i Adolescent Bolivià i el Decret Suprem núme-
ro 26086, de 2 de març de 2001, en tot el que afecta
l’adopció plena, i la legislació espanyola vigent.

1. Les autoritats centrals d’ambdós estats autoritzen
els organismes acreditats per fer de mitjancers en la
tramitació d’adopcions internacionals, els quals en com-
pliment de les legislacions dels respectius estats han
de designar representants legals per intervenir en la tra-
mitació de processos d’adopcions internacionals.

2. Als efectes de la Llei 1788 de 16 de setembre
de 1997, D.S. número 24855 article 34 inc. f i el
D.S. 25055 article 16, el Viceministeri d’Afers de Gènere,
Generacionals i Família, dependent del Ministeri de
Desenvolupament Sostenible i Planificació, en la seva
qualitat d’autoritat central, és la institució que a Bolívia
emet normes, regula, fiscalitza i supervisa les polítiques
dirigides a la infantesa i l’adolescència per a efectes de
l’Acord.

3. Les autoritats competents espanyoles han de fer
arribar mitjançant els organismes acreditats degudament
autoritzats per treballar amb adopcions a Bolívia les so�i-
cituds d’adopcions de nens, nenes o adolescents boli-
vians per ciutadans residents a Espanya al jutge de la
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Infantesa i Adolescència, de conformitat amb el que pre-
veu el Codi Nen, Nena i Adolescent de Bolívia.

4. El lliurament en adopció dels nens, les nenes o
els adolescents bolivians és facultat jurisdiccional dels
jutges de la Infantesa i Adolescència dels nou districtes
judicials departamentals, de conformitat amb el que dis-
posen els articles 298 i següents del Codi Nen, Nena
i Adolescent.

5. Els tràmits d’adopció a Bolívia presentats pel
representant legal de l’organisme acreditat davant del
Viceministeri d’Afers de Gènere, Generacionals i Família,
tenen el caràcter de tramitació oficial i s’imprimeix a
aquest efecte el procediment pertinent, i no es reconeix
cap altra intermediació.

6. La tramitació de les so�icituds d’adopció de nens,
nenes o adolescents residents a Espanya per nacionals
bolivians que resideixen a Bolívia, té lloc mitjançant els
organismes competents d’ambdós països, i s’imprimeix
a aquest efecte el procediment pertinent de l’Estat de
l’adoptat.

Article 6. De les comunicacions.

Per a comunicacions oficials referides a aquest Acord
es fixen els domicilis següents:

A Bolívia: les oficines del Viceministeri d’Afers de
Gènere, Generacionals i Família, o la institució que per
mandat de la llei assumeixi les funcions i les respon-
sabilitats esmentades.

A Espanya: en virtut de la distribució de competències
en matèria de protecció de menors a Espanya, la Direcció
General d’Acció Social, del Menor i de la Família del
Ministeri de Treball i Afers Socials, és l’autoritat central
a efectes de comunicació, tal com recull l’article 2, incís 1
d’aquest Acord, i a efectes de tramitació d’expedients
de so�icitud d’adopció intervenen les diferents autoritats
centrals espanyoles, en tant que organismes públics
competents en protecció de menors al territori de les
seves respectives comunitats autònomes.

D’acord amb l’article 3 d’aquest Acord, els represen-
tants dels organismes acreditats a Bolívia han de fixar
domicili legal dins del territori de Bolívia, que s’ha de
comunicar oportunament a l’Autoritat Central de Bolívia.

Disposició final primera.

Una vegada que Bolívia hagi ratificat la Convenció
de L’Haia relativa a la protecció del nen i a la cooperació
en matèria d’adopció internacional, i havent-hi comú
acord entre les parts contractants, els principis i els pre-
ceptes de la Convenció esmentada regeixen per a la
millor aplicació d’aquest Acord.

Disposició final segona.

Als efectes d’aquest Acord, es tenen com a sinònims
els termes «Nen, Nena i Adolescent» i «Menor d’edat».

Disposició final tercera.

Aquest Acord s’aplica provisionalment des de la data
de la seva signatura i entra en vigor de manera definitiva
el primer dia del segon mes següent al de l’última noti-
ficació per la qual les parts es comuniquin, per la via
diplomàtica, el compliment dels seus requisits legals
interns.

Disposició final quarta.

Aquest Acord té vigència indefinida i qualsevol dels
estats signants el pot denunciar amb la comunicació
prèvia per escrit, formulada per conducte diplomàtic amb
una antelació de sis mesos.

Disposició final cinquena.

Aquest Acord es pot modificar en el futur, si canvia
la normativa respecte a la institució jurídica de les adop-
cions, que impliqui una modificació en el procediment
que preveu aquest Acord, i s’ajusta en el que sigui per-
tinent a les modificacions i innovacions actuals. Els estats
contractants han d’acordar la forma i les condicions per
modificar-lo.

Disposició final sisena.

Cada autoritat competent, que verifiqui que no ha
estat respectada alguna de les clàusules que conté
aquest Acord o que hi hagi el risc manifest que no són
respectades, ha d’informar immediatament l’autoritat
central de l’Estat del qual depèn perquè siguin preses
les mesures adequades.

Se subscriu a Madrid el vint-i-nou d’octubre de dos
mil un, en dos originals en llengua espanyola, i ambdós
textos són igualment autèntics.

Per la República de Bolívia, Pel Regne d’Espanya,

Miguel Ángel Cortés Martín, Gustavo Fernández
Saavedra,

Secretari d’Estat
per a la Cooperació Internacional

i per a Iberoamèrica

Ministre de Relacions
Exteriors i Culte

Aquest Acord s’aplica provisionalment des del 29
d’octubre de 2001, data de la seva signatura, segons
estableix la disposició final tercera.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 5 de novembre de 2001.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI
D’ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES
24175 REIAL DECRET 1320/2001, de 30 de novem-

bre, pel qual s’amplien els mitjans traspassats
a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret
966/1990, de 20 de juliol, en matèria de pro-
visió de mitjans materials i econòmics al servei
de l’Administració de justícia. («BOE» 304,
de 20-12-2001.)

La Constitució espanyola estableix en l’article 149.1.5a
que l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Admi-
nistració de justícia.

Per la seva part, l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre,
estableix en l’article 18.1r i 3r que, en relació amb l’Ad-
ministració de justícia, exceptuada la militar, correspon
a la Generalitat exercir totes les facultats que les lleis
orgàniques del poder judicial i del Consell General del
Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l’Es-
tat, així com coadjuvar en l’organització dels tribunals
consuetudinaris i tradicionals i en la insta�ació de jutjats,
amb subjecció en tot cas al que disposa la Llei orgànica
del poder judicial.


