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Disposició final segona. Desplegament.

1. El Ministeri de l’Interior ha d’adoptar les disposi-
cions necessàries per donar compliment al que preveu la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, en matèria de 
creació i modificació de fitxers de titularitat pública.

2. S’habilita els ministres de l’Interior, de Justícia, 
d’Economia i Hisenda, d’Indústria, Turisme i Comerç i 
d’Administracions Públiques perquè dictin, en l’àmbit de 
les seves respectives competències, les disposicions que 
siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació 
d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Taxes.

El Govern ha de promoure la norma legal de rang ade-
quat per a l’adequació de la taxa que s’hagi de percebre 
per l’expedició del document nacional d’identitat, d’acord 
amb el seu cost i en consideració als beneficis que pro-
porciona a la comunitat.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», excepte el que 
fa referència a l’article 1.4, que entra en vigor quan ho 
facin el nou format i disseny del document nacional 
d’identitat.

Madrid, 23 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.
El ministre de l’Interior,

JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 

MINISTERI 
DE TREBALL I AFERS SOCIALS

21164  REIAL DECRET 1555/2005, de 23 de desembre, 
pel qual es regula la concessió directa de sub-
vencions a ajuntaments per a convenis d’aten-
ció a persones grans i accessibilitat. («BOE» 307, 
de 24-12-2005.)

La Constitució espanyola es refereix al col·lectiu de les 
persones grans, a l’article 50, en determinar que els 
poders públics han de promoure el seu benestar mitjan-
çant un sistema de serveis socials que atengui els seus 
problemes específics de salut, habitatge, cultura i oci. Així 
mateix, es refereix al col·lectiu de les persones amb disca-
pacitat, a l’article 49, determinant que els poders públics 
han de promoure la seva integració. D’altra banda, a l’ar-
ticle 9, el text constitucional esmentat manifesta que cor-
respon als poders públics promoure les condicions per-
què la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què 
s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles 
que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la 
participació de tots els ciutadans en la vida política, eco-
nòmica, cultural i social.

El Pla d’acció per a les persones grans 2003-2007, 
aprovat pel Consell de Ministres del 29 d’agost de 2003, 
estableix entre els seus principis generals el de la coope-

ració entre les administracions públiques en l’exercici de 
les seves competències respectives.

El Pla estableix entre les seves àrees, objectius, estra-
tègies i mesures, la promoció d’atencions i assistència 
especialitzada als malalts d’Alzheimer i altres demències, 
mitjançant la creació, l’equipament i la posada en marxa 
dels centres d’atenció corresponents.

El Ministeri de Treball i Afers Socials desenvolupa un 
programa estatal d’accessibilitat, d’acord amb les estra-
tègies del I Pla Nacional d’Accessibilitat 2004-2012, apro-
vat pel Consell de Ministres en la reunió del dia 25 de 
juliol de 2003.

El Pla és un marc estratègic d’accions per aconseguir 
que els entorns, productes i serveis siguin accessibles al 
màxim nombre de persones. Es recolza en l’acció coordi-
nada de les diferents administracions públiques i desen-
volupa estratègies generals d’accessibilitat en tot el terri-
tori nacional.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, atribueix als municipis competència en la 
prestació dels serveis socials, i possibilita la subscripció 
de convenis de cooperació econòmica, tècnica i adminis-
trativa entre les administracions general de l’Estat, de les 
comunitats autònomes i de les corporacions locals.

Determinats ajuntaments tenen necessitat de posar 
en funcionament com més aviat millor determinats cen-
tres d’atenció a persones grans i de tractament d’Alzhei-
mer dels quals són titulars. I això per donar resposta a les 
necessitats d’atenció urgent de persones grans greument 
dependents i, en especial, persones que pateixen la 
malaltia d’Alzheimer que tenen una necessitat urgent de 
rebre serveis i atenció adequada.

L’objecte de la concessió és aportar una subvenció 
destinada a finalitzar la construcció o l’equipament de 
centres per poder procedir a la seva immediata posada en 
funcionament, amb la qual es puguin atendre necessitats 
socials urgents de les persones grans.

Així mateix, va ser voluntat de les Corts Generals 
introduir una esmena pressupostària en el pressupost de 
2005 que recollís el finançament del projecte d’obres d’ac-
cessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques al 
barri de Sant Pere de l’Ajuntament de Ripoll, d’acord amb 
raons d’interès públic i social. Això justifica la concessió 
d’una subvenció de forma directa.

Per això, entenent que existeixen raons d’interès 
públic, social i humanitari l’Estat col·labora directament 
en el finançament d’aquestes actuacions, a través del 
Ministeri de Treball i Afers Socials, mitjançant la concessió 
de vuit subvencions directes d’acord amb el que disposen 
els articles 22.2.c) i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i 
Afers Socials, amb l’informe previ del Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 23 de desembre de 2005,

D I S P O S O :
Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular la concessió 
directa de subvencions a determinats ajuntaments per a 
convenis de col·laboració que són subscrits pel Ministeri 
de Treball i Afers Socials i les corporacions locals que 
detalla l’article 3.

La finalitat de la concessió és finalitzar la construcció 
o l’equipament de centres d’atenció a persones grans per 
poder procedir a la seva immediata posada en funciona-
ment. I això per donar resposta a les necessitats d’atenció 
urgent de persones grans greument dependents i, en 
especial, persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer 
que tenen urgent necessitat de rebre serveis i atenció ade-
quada.
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Així mateix, el present Reial decret té per objecte 
regular la concessió directa d’una subvenció a l’Ajunta-
ment de Ripoll mitjançant un conveni de col·laboració 
subscrit pel Ministeri de Treball i Afers Socials i l’esmentat 
Ajuntament per a l’execució d’un projecte d’obres d’ac-
cessibilitat al barri de Sant Pere.

Article 2. Procediment de concessió.

La subvenció regulada en aquest Reial decret té caràc-
ter singular, per la qual cosa s’autoritza la concessió directa 
d’aquesta subvenció en aplicació del que preveu l’article 
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en relació amb el que estableixen els apartats 
2 i 3 de l’article 28 de l’esmentada Llei perquè hi concorren 
raons d’interès públic, social o humanitari.

Article 3. Beneficiaris.

Són beneficiaris d’aquesta subvenció, en els termes 
que estableix aquest Reial decret, els ajuntaments 
següents: Miranda de Ebro, Vegacervera, Fabero del 
Bierzo, Camponaraya, Cacabelos, Astorga, Màlaga i 
Ripoll.

Article 4. Obligacions.

Els ajuntaments beneficiaris d’aquesta subvenció 
estan obligats a condicions i compromisos que adquirei-
xin en els convenis de col·laboració que subscriguin amb 
el Ministeri de Treball i Afers Socials.

Així mateix, els beneficiaris d’aquestes subvencions 
estan obligats a:

a) Realitzar l’activitat per a la qual s’ha concedit la 
subvenció i presentar la justificació corresponent de la 
forma que preveu l’article 6.

b) Comunicar a la Secretaria d’Estat de Serveis 
Socials, Famílies i Discapacitat del Ministeri de Treball i 
Afers Socials la concessió de subvencions de qualsevol 
ens públic o privat per a la mateixa finalitat.

c) Sotmetre’s a la normativa de supervisió, segui-
ment i control de subvencions, així com facilitar tota la 
informació requerida pels òrgans competents.

d) Indicar en els fullets, cartells i altra documentació 
i material utilitzat en el desenvolupament de l’activitat 
subvencionada que aquesta es fa en col·laboració de la 
Secretaria d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapaci-
tat del Ministeri de Treball i Afers Socials.

e) Els beneficiaris estan subjectes, en tot cas, a les 
obligacions que imposen l’article 14 i concordants de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
així com al règim de contractació que estableix el text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públi-
ques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, en els termes en què sigui aplicable.

Article 5. Finançament.

L’import total de la subvenció és de 738.000 euros i 
s’abonen 488.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressu-
postària 19.04.231F.760 i 250.000 euros amb càrrec a l’apli-
cació pressupostària 19.04.231F.761 dels pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2005.

Article 6. Pagament de les subvencions i règim de justifi-
cació.

La quantia que preveu l’article 5 es distribueix de la 
manera següent: Miranda de Ebro, 100.000 euros; Vega-
cervera, 60.000 euros; Fabero del Bierzo, 100.000 euros; 
Camponaraya, 50.000 euros; Cacabelos, 60.000 euros; 
Astorga, 18.000 euros; Màlaga, 100.000 euros, i Ripoll, 
250.000 euros.

El procediment de pagament de cadascuna de les sub-
vencions s’abona en dues fases. Un primer pagament del 
75 per cent de l’import de l’aportació del Ministeri de Tre-
ball i Afers Socials i un segon pagament del 25 per cent 
restant, una vegada s’hagi rebut la documentació justifica-
tiva de l’aplicació donada a les subvencions rebudes en 
concepte de primer pagament.

Cada Ajuntament ha de presentar davant la Secretaria 
d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat la docu-
mentació justificativa de la inversió, mitjançant certifica-
cions d’obra i factures.

La justificació per part dels beneficiaris de la subvenció 
del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplica-
ció material dels fons percebuts s’ha d’ajustar, en tot cas, al 
que assenyala l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.

Article 7. Incompliments.

És procedent el reintegrament de les quantitats perce-
budes, així com l’interès de demora des del moment del 
pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament en els supòsits que regula 
l’article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i, a més, en el supòsit d’incompliment dels 
termes del conveni i de la seva justificació.

El procediment de reintegrament es regeix pel que 
estableix l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

Article 8. Règim jurídic aplicable.

Les subvencions que regula aquest Reial decret es 
regeixen, a més de pel que estableix aquest Reial decret, 
pel que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, llevat 
del que afecti els principis de publicitat i concurrència, així 
com pel que estableixen les altres normes de dret adminis-
tratiu que siguin aplicables.

Disposició addicional única. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per adop-
tar les disposicions necessàries per al desplegament i 
l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

CAP DE L’ESTAT
 21261 LLEI 28/2005, de 26 de desembre, de mesures 

sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora 
de la venda, el subministrament, el consum i la 
publicitat dels productes del tabac. («BOE» 309, 
de 27-12-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.


