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MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

1734 CORRECCIÓ d’errades de l’Acord entre la
República Francesa i el Regne d’Espanya
sobre la readmissió de persones en situació
irregular, fet a Màlaga el 26 de novembre de
2002. («BOE» 26, de 30-1-2004.)

En la publicació de l’Acord entre la República Fran-
cesa i el Regne d’Espanya sobre la readmissió de per-
sones en situació irregular, insertada en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 309, de 26 de desembre de 2003
i en el suplement en català número 2, de 16 de gener
de 2004, es procedeix a fer-ne les rectificacions opor-
tunes referides a la versió en llengua catalana:

A l’annex de l’Acord, pàgina 369, primera columna,
apartat 5.2.2, on diu: «Unitat d’estrangeria i documen-
tació de Cancharinea-Dancharia», ha de dir: «Dancha-
rinea-Dancharia».

Al Document adjunt núm. 1, pàgina 370, primera
columna, el títol de l’apartat D figura com a «Condicions
de readmissió», però ha de figurar com a «Condicions
de readmissió proposades».

Al Document adjunt núm. 3, pàgina 371, primera
columna, figura com a «So�icitud de trànsit per a l’ex-
pulsió d’un o diversos estrangers», però ha de figurar
com a «So�icitud d’autorització de trànsit per a l’expulsió
d’un o diversos estrangers».

MINISTERI
D’ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

1735 ORDRE APU/126/2004, de 23 de gener, de des-
plegament i aplicació 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. («BOE» 26, de 30-1-2004.)

El Reial decret 835/2003, de 27 de juny (BOE
núm. 166, del 12 de juliol), ha substituït el Reial de-
cret 1328/1997, d’1 d’agost (BOE núm. 199, del 20
d’agost; correcció d’errades en el BOE núm. 215, de
8 de setembre), com a norma reglamentària sobre coo-
peració econòmica de l’Estat a les inversions de les enti-
tats locals, i s’ha elaborat sobre la base del principi ge-
nèric de cooperació recollit als articles 55 i 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, exercit amb respecte a l’autonomia, garan-
tida constitucionalment, que tenen els ens locals en el
desplegament de les seves competències per a la pres-
tació dels serveis que tenen encomanats.

Respecte del seu antecessor, aquest Reial decret pre-
senta modificacions que pretenen ampliar l’àmbit de la
cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les
entitats locals, així com aconseguir una agilitat més gran

en el procediment de concessió, execució i pagament
de les subvencions a les entitats locals en el marc dels
plans provincials i insulars de cooperació i de les inter-
vencions comunitàries cofinançades per l’Estat a través
del Programa de Cooperació Econòmica Local; i la seva
principal novetat suposa l’extensió d’aquesta cooperació
econòmica estatal a nous àmbits d’actuació amb la inclu-
sió d’aportacions als denominats projectes singulars en
matèria de desenvolupament local i urbà que busquen
cofinançar inversions destinades a aconseguir efectes
socioeconòmics dinamitzadors impulsant activitats i
prestant serveis públics tendents a satisfer les aspira-
cions de la comunitat veïnal.

La seva disposició final primera faculta el ministre
d’Administracions Públiques per dictar, en l’àmbit de les
seves competències, les normes necessàries per a l’a-
plicació i el desenvolupament del que s’hi preveu, i el
seu principal objectiu és l’aplicació eficaç del que disposa
el Reial decret; buscant la concreció màxima dels pre-
ceptes establerts per evitar dilacions en la gestió dels
procediments de concessió de les subvencions.

A l’empara d’aquesta autorització, i amb l’objecte d’as-
solir les finalitats a�udides, s’aprova aquesta Ordre, del
contingut de la qual es destaquen les matèries següents:
en primer lloc, dins el que preveu amb caràcter genèric
per a la cooperació econòmica de l’Estat a les inversions
de les entitats locals, se’n detalla l’estructura i es des-
plega pel que fa a l’Enquesta d’infraestructura i equi-
paments locals; en segon lloc, s’estableix el bloc nor-
matiu relatiu als plans provincials i insulars de cooperació
que preveu un conjunt ampli d’apartats que inclouen
des de les condicions que han de complir aquests plans
per obtenir la subvenció de l’Estat fins a l’aplicació dels
romanents, que es puguin generar, mitjançant l’aprova-
ció dels plans complementaris regulats en un apartat
propi; al seu torn, s’indiquen el contingut i la informació
que els plans provincials i insulars de cooperació i, si
s’escau, els plans complementaris abans esmentats, han
de recollir, així com els requisits per a la seva tramesa;
es concreten aspectes relatius a les peticions de pròrroga
tant per adjudicar com per executar les obres i també
es determina el procediment per al pagament de les
subvencions, el contingut de la informació semestral
sobre l’estat de l’execució de les obres i la presentació
de la liquidació dels plans esmentats.

Igualment, es fixen els criteris que s’han de seguir
en el marc de les intervencions comunitàries cofinan-
çades pel Programa de Cooperació Econòmica Local.

Dins l’àmbit relatiu als projectes singulars de desen-
volupament local i urbà se’n determinen les caracterís-
tiques, així com les condicions que han de complir i
la documentació que han de contenir, es fa una regulació
dels terminis d’adjudicació i execució i les possibles
pròrrogues que sobre aquests es puguin concedir; a més,
es determina el contingut que ha de presentar la infor-
mació sobre l’estat d’execució de les obres, el proce-
diment per al lliurament de les subvencions i la seva
justificació, i s’estableix, igualment, la composició i el
funcionament de la Comissió de Valoració que eleva la
proposta de resolució corresponent al secretari d’Estat
d’Organització Territorial de l’Estat.

Dins el desplegament de les disposicions addicionals
del Reial decret 835/2003, de 27 de juny, i d’acord
amb el que recull respecte a l’aportació estatal al Pla
Únic d’Obres i Serveis de la Comunitat Autònoma de
Catalunya, s’inclouen apartats per al desenvolupament
de les particularitats pròpies d’aquesta actuació.

Aquesta Ordre ministerial inclou apartats que com-
plementen el que estableix la disposició addicional quar-
ta relativa a la utilització de mitjans electrònics, infor-


