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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 perju-
dici dels altres supòsits de reintegrament que deter-
mina 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’es-
cau, 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’im-
port 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 singu-
lars.
1. Amb independència de les subvencions que 

regula aquest Reial decret, els plans provincials i 
insulars de cooperació i els projectes de modernit-
zació 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 pressu-
postos.

2. Als supòsits de cofinançament els són apli-
cables 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 moder-
nització administrativa local i de participació de 
la societat civil a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya.
A la Comunitat Autònoma de Catalunya, l’in-

forme a què s’han de sotmetre els projectes de 
modernització administrativa local i els de participa-
ció 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 pro-
vincials de col·laboració de l’Estat amb les corpora-
cions 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.

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’Ali-
mentació, 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’ALI-

MENTACIÓ

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 coope-
ració 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 coope-
rar 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 rela-
cions entre Espanya i la FAO com a punt de partida per a 
projectes, programes i activitats en l’àmbit de l’agricul-
tura, 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 pro-
jectes, programes i activitats que la FAO i Espanya realit-
zin conjuntament, tant a Espanya com a la seu de l’Orga-
nització 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 com-
plementaris per a l’execució de projectes, programes i 
activitats de cooperació en l’àmbit de l’agricultura, la 
pesca i l’alimentació.
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Article II. Comissió mixta.

1. Les dues parts acorden establir la Comissió Mixta 
de Planificació, Seguiment i Avaluació per facilitar el com-
pliment d’aquest Acord marc.

2. La Comissió Mixta té una composició paritària i 
està formada per deu membres (cinc per cadascuna de les 
parts). La presidència l’exerceixen de manera alternativa 
els presidents de la delegació de cadascuna de les parts. 
Pel que fa a Espanya, el Ministeri d’Afers Exteriors presi-
deix les delegacions corresponents en estreta col-
laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció. Per part de la FAO, el Departament de Cooperació 
Tècnica presideix les delegacions corresponents, assesso-
rat per la Direcció d’Assistència en Matèria de Polítiques.

3. A la Comissió Mixta s’aproven, de conformitat 
amb la legislació espanyola i els reglaments propis de la 
FAO, els projectes, programes i activitats de cooperació 
que hagin estat prèviament acordats al si dels mecanis-
mes administratius de coordinació interterritorial que 
preveu la normativa espanyola, així com les característi-
ques i condicions administratives, financeres i d’una altra 
índole d’aquests projectes, programes i activitats.

4. La Comissió Mixta ha d’assegurar el degut segui-
ment i avaluació dels projectes, programes i activitats en 
curs.

5. La Comissió Mixta s’ha de reunir com a mínim 
una vegada cada any i, quan sigui possible, alternativa-
ment a Espanya i a Roma.

Article Ill. Finançament.

En relació amb el finançament dels projectes, progra-
mes o activitats que emanen d’aquest Acord marc, pel 
que fa a la part que correspongui a l’Administració espa-
nyola en el seu conjunt (central, autonòmica i local), s’ha 
de fer amb càrrec al pressupost ordinari del ministeri, 
organisme o ens territorial corresponent.

Article IV. Privilegis i immunitats.

1. Quan sigui necessari per a la realització dels pro-
jectes, programes o activitats del present Acord marc, 
Espanya ha d’atorgar a la FAO els privilegis i les immuni-
tats que preveu la Convenció sobre privilegis i immunitats 
dels organismes especialitzats de les Nacions Unides, de 
21 de novembre de 1947, a la qual Espanya va accedir el 26 
de setembre de 1974.

2. A proposta de la Comissió Mixta, les parts han 
d’acordar a quines reunions i activitats s’apliquen privile-
gis i immunitats en els termes del paràgraf 1. Així mateix, 
la Comissió Mixta pot proposar la creació de seus, per a la 
qual cosa és necessària la celebració del corresponent 
Acord de seu entre Espanya i la FAO.

Article V. Solució de controvèrsies.

Qualsevol controvèrsia en la interpretació o aplicació 
d’aquest Acord marc s’ha de resoldre amistosament mit-
jançant la consulta i la negociació entre les parts.

Article VI. Esmenes.

Aquest Acord marc es pot esmenar mitjançant el con-
sentiment per escrit de qualsevol de les parts.

Les esmenes entren en vigor en la data de recepció de 
l’última notificació d’una de les parts a l’altra, si s’han com-
plert els corresponents requisits legals i procedimentals.

Article VII. Denúncia.

1. Qualsevol de les parts pot denunciar el present 
Acord marc notificant per escrit la seva decisió a l’altra 
part. La denúncia és efectiva transcorregut un termini de 

sis mesos després de la data en què l’altra part rebi la 
notificació de denúncia.

2. Les obligacions contretes per les parts en virtut 
del present Acord marc perduren després de la termina-
ció del present Acord marc en la mesura necessària per 
permetre una conclusió ordenada de les activitats, la reti-
rada del personal, fons i béns, la liquidació dels comptes 
entre les parts i el compliment de les obligacions contrac-
tuals respecte a qualsevol membre del personal subcon-
tractista, consultor o proveïdor.

Article VIII. Durada.

Aquest Acord marc està en vigor per temps indefinit.

Article IX. Entrada en vigor.

Aquest Acord marc entra en vigor en la data de recep-
ció de l’última notificació d’una de les parts a l’altra d’ha-
ver complert els corresponents requisits jurídics i de pro-
cediment corresponents.

Per donar fe de tot això, els sotasignats, representants 
de les parts, degudament autoritzats, signen aquest Acord 
marc a Madrid el dia 27 de gener de 2004, en dos exem-
plars en espanyol. 

Pel Regne d’Espanya, a. r. Per l’Organització de les Nacions 
Unides per a la Agricultura

i l’Alimentació,

Ana Palacio Vallelersundi, Jacques Diouf,

Ministra d’Afers Exteriors Director general

 Aquest Acord va entrar en vigor el 22 de març de 2005, 
data de recepció de l’última notificació de compliment 
dels corresponents requisits jurídics i de procediment, 
segons estableix l’article IX.

Es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 27 d’octubre de 2005.–El secretari general 
tècnic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

 18356 REIAL DECRET 1309/2005, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’in-
versió col·lectiva, i s’adapta el règim tributari 
de les institucions d’inversió col·lectiva. 
(«BOE» 267, de 8-11-2005.)

I

La Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’in-
versió col·lectiva, ha suposat una important fita en el sec-
tor de la inversió col·lectiva a Espanya en derogar la 
Llei 46/1984, de 26 de novembre, reguladora de les institu-
cions d’inversió col·lectiva, després de gairebé 20 anys de 
vigència, i establir un marc jurídic nou en què s’ha de des-
envolupar l’activitat d’aquest sector a Espanya el 
segle XXI.

La Llei 35/2003, de 4 de novembre, persegueix com a 
finalitat primordial la modernització del dit marc jurídic. 
Per a això, la Llei s’assenta sobre tres principis fonamen-
tals. En primer lloc, dotar el sector d’una flexibilitat ade-
quada que permeti que les estructures d’inversió col-


