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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

 18266 REAL DECRETO 1263/2005, do 21 de outubro, 
polo que se modifica o Real decreto 835/2003, 
do 27 de xuño, polo que se regula a coopera-
ción económica do Estado aos investimentos 
das entidades locais. («BOE» 265, do 5-11-2005, 
e «BOE» 279, do 22-11-2005.)

O Real decreto 835/2003, do 27 de xuño, polo que se 
regula a cooperación económica do Estado aos investi-
mentos das entidades locais, ademais de manter como 
obxectivos do Programa de cooperación económica local 
do Estado a contribución á realización dos investimentos 
incluídos nos plans provinciais e insulares de coopera-
ción ás obras e servizos de competencia municipal, así 
como a achega ás intervencións comunitarias, aprobadas 
pola Comisión da Unión Europea, abriu unha nova liña de 
axuda para incluír proxectos singulares en materia de 
desenvolvemento local e urbano que puidesen contribuír 
a dinamizar o crecemento da correspondente zona.

Emporiso, pasado o primeiro ano de aplicación desta 
liña de cooperación, a experiencia non se pode considerar 
positiva, pois as expectativas que a falta de concreción do 
tipo de investimentos obxecto da subvención xerou nas 
entidades locais motivaron a presentación de gran 
número de proxectos sumamente heteroxéneos, circuns-
tancia que, unida á escaseza de recursos asignados, difi-
cultaba a súa adecuada selección.

Para conseguir unha maior eficacia no emprego dos 
recursos dos que se dispón, esta reforma vai substituír a 
axuda para proxectos singulares polo cofinanciamento 
de proxectos de modernización administrativa a través 
da utilización de tecnoloxías da información, dando así 
resposta á necesidade de lles facilitar ás entidades locais 
o cumprimento do deber de impulso da utilización inte-
ractiva das tecnoloxías da información e a comunicación 
que lles impón a modificación que da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, reguladora das bases de réxime local, efectúa a 
Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a 
modernización do goberno local, co obxecto de conse-
guir a mellora dos servizos públicos locais para os usua-
rios e facilitar o intercambio de información entre as 
administracións públicas.

Precisamente, a aplicación das novas tecnoloxías 
constitúe un instrumento clave para facilitar a participa-
ción cidadá nos gobernos locais. A Lei 57/2003, do 16 de 
decembro, obrigará tamén os concellos a regular en nor-
mas de carácter orgánico a participación dos veciños nos 
asuntos da vida pública local mediante o establecemento 
de procedementos e órganos adecuados. Neste sentido, e 
mediante unha emenda aos orzamentos xerais do Estado 
para o ano 2005, incrementouse a dotación do Programa 
de cooperación económica local do Estado, coa finalidade 
de financiar proxectos con participación da sociedade 
civil local en consellos e outras estruturas que fosen regu-
ladas polas corporacións locais no ámbito das súas com-
petencias. Para regular a cooperación estatal aos citados 
proxectos, esta reforma incorpora un novo capítulo V ao 
Real decreto 835/2003, do 27 de xuño.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Adminis-
tracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo 
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión 
do día 21 de outubro de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 835/2003, 
do 27 de xuño, polo que se regula a cooperación eco-
nómica do Estado aos investimentos das entidades 
locais.

O Real decreto 835/2003, do 27 de xuño, polo que se 
regula a cooperación económica do Estado aos investi-
mentos das entidades locais, modifícase nos seguintes 
termos:

Un. Os artigos 1 e 3 quedan redactados da seguinte 
forma:

«Artigo 1. Obxectivos da cooperación económica 
local.
O Programa de cooperación económica local do 

Estado ten como obxectivos:
a) Contribuír á realización dos investimentos 

locais incluídos nos plans provinciais e insulares de 
cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal.

b) Contribuír nas intervencións comunitarias 
cofinanciadas polo Programa de cooperación eco-
nómica local.

c) Contribuír á modernización da Administra-
ción local a través da utilización de tecnoloxías da 
información.

d) Contribuír a impulsar a participación da 
sociedade civil na mellora dos servizos locais.»
«Artigo 3. Estrutura da cooperación económica 

local.
1. A cooperación económica local estará inte-

grada polas seguintes liñas de axuda:
a) Achega aos investimentos incluídos nos 

plans provinciais e insulares de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal, con 
prioridade daqueles necesarios para a efectiva pres-
tación dos servizos obrigatorios enumerados no 
artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local, sen prexuízo de que se poi-
dan incluír outras obras e servizos que sexan de 
competencia municipal, de acordo co establecido no 
artigo 25 da mesma lei.

Igualmente, con cargo a esta liña, poderán obter 
subvención estatal os proxectos de obra de mellora 
e conservación da rede viaria de titularidade das 
deputacións provinciais, co límite do 30 por cento da 
subvención asignada ao Plan de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal da 
correspondente provincia.

b) Achega ás intervencións comunitarias apro-
badas pola Comisión da Unión Europea cofinancia-
das polo Programa de cooperación económica 
local.

c) Achega aos proxectos de modernización 
administrativa local.

d) Achega aos proxectos con participación da 
sociedade civil.

2. A cooperación do Estado aos plans provin-
ciais e insulares, así como ás intervencións comuni-
tarias, realizarase a través das deputacións provin-
ciais, cabidos e consellos insulares e comunidades 
autónomas uniprovinciais non insulares, de acordo 
co establecido na Lei 7/1985, do 2 de abril, regula-
dora das bases de réxime local, e no texto refundido 
das disposicións legais vixentes en materia de 
réxime local, aprobado polo Real decreto lexislativo 
781/1986, do 18 de abril. Estas entidades terán a con-
sideración de beneficiarias das subvencións estatais 
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e asumirán todos os dereitos e obrigas inherentes a 
tal condición fronte ao Ministerio de Administra-
cións públicas.

3. A cooperación económica do Estado aos 
proxectos de modernización administrativa local 
realizarase directamente coas entidades locais soli-
citantes e beneficiarias da subvención.

Poden solicitar e obter subvencións para esta 
finalidade:

a) Os municipios con poboación superior a 
5.000 habitantes.

b) Os municipios con poboación inferior a 
5.000 habitantes, sempre que o proxecto obxecto de 
subvención afecte un conxunto de municipios que 
superen os 5.000 habitantes.

c) As deputacións provinciais, cabidos e conse-
llos insulares e comunidades autónomas uniprovin-
ciais, estas últimas no exercicio das competencias 
que lles corresponden ás deputacións provinciais, 
para proxectos propios ou que afecten un conxunto 
de municipios que superen os 5.000 habitantes, 
suposto previsto no parágrafo anterior.

4. A cooperación económica do Estado aos 
proxectos con participación da sociedade civil reali-
zarase directamente coas entidades locais solicitan-
tes e beneficiarias da subvención.

Poden solicitar e obter subvención para esta 
finalidade as entidades locais que teñan regulada a 
participación da sociedade civil mediante consellos 
ou outras estruturas.»

Dous. O capítulo IV queda redactado da seguinte 
forma:

«CAPÍTULO IV
Proxectos de modernización administrativa local

Artigo 20. Obxectivo.
O obxectivo desta liña de axuda é cofinanciar a 

execución de proxectos que teñan por obxecto a 
modernización da Administración local a través da 
utilización de tecnoloxías da información coas finali-
dades seguintes:

a) A mellora dos servizos de xestión e atención 
dirixidos ao cidadán.

b) A simplificación dos procedementos e a súa 
integración cos de responsabilidade estatal e auto-
nómica.

c) Instrumentalmente, a mellora das infraestru-
turas tecnolóxicas e de comunicacións precisas para 
o cumprimento das finalidades sinaladas nos pará-
grafos anteriores.
Artigo 21. Contía das subvencións.

A subvención do Estado destinada ao cofinan-
ciamento dos proxectos de modernización adminis-
trativa local poderá alcanzar ata o 50 por cento do 
importe do proxecto. Para a obtención da subven-
ción será necesario que no seu financiamento con-
tribúan os concellos e demais entidades locais titu-
lares do proxecto sen que a achega destes poida ser 
inferior ao 15 por cento do importe do investi-
mento.

Só poderán ser financiados con subvención do 
Estado os gastos que teñan a consideración de 
investimentos.
Artigo 22. Aprobación de proxectos. Informes.

1. Os proxectos serán aprobados polo órgano 
competente da entidade local, segundo as regras de 
distribución de competencias da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, reguladora das bases de réxime local.

2. O proxecto, xunto coa súa documentación 
complementaria, someterase a informe do subdele-
gado do Goberno na provincia, do director insular 
da Administración do Estado ou do delegado do 
Goberno nas comunidades autónomas uniprovin-
ciais non insulares, se non houbese subdelegado do 
Goberno.

3. Igualmente, os proxectos serán sometidos a 
informe das comisións provinciais de colaboración 
do Estado coas corporacións locais, de conformi-
dade co artigo 29.2.c) da Lei 6/1997, do 14 de abril, de 
organización e funcionamento da Administración 
xeral do Estado.

4. Os informes citados nos puntos anteriores 
pronunciaranse sobre a adecuación dos proxectos 
ás finalidades establecidas no artigo 20 e sobre o 
grao de cumprimento dos criterios de selección a 
que se refire o artigo 25, así como sobre a súa ido-
neidade técnica, e deberán ser emitidos no prazo 
de 10 días desde a recepción do proxecto. Transco-
rrido este prazo sen que o informe solicitado fose 
emitido, poderase continuar coas actuacións.

5. Os informes dos órganos referidos nos pun-
tos anteriores remitiránselle á Dirección Xeral de 
Modernización Administrativa, do Ministerio de 
Administracións Públicas, xunto coa solicitude e a 
documentación complementaria. Se non fosen emi-
tidos no prazo de 10 días desde a recepción do 
proxecto, remitirase certificación do secretario da 
entidade solicitante acreditativa desta circunstancia.
Artigo 23. Solicitudes de subvención. Lugar e 

prazo de presentación.
1. As solicitudes de subvención dirixiranse á 

Dirección Xeral de Modernización Administrativa, 
do Ministerio de Administracións Públicas, xunto 
coa súa documentación complementaria e os infor-
mes preceptivos, e presentaranse en calquera dos 
rexistros e oficinas previstos no artigo 38.4 da 
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común.

2. As solicitudes presentaranse antes do día 1 
de abril do exercicio en que se solicita a subven-
ción.

3. Se a solicitude non reúne os requisitos esta-
blecidos neste real decreto, requirirase o interesado 
para que os emende ou para que xunte os documen-
tos preceptivos, no prazo máximo e improrrogable 
de 10 días, e indicaráselle que, se non o fixer, se terá 
desistido da súa solicitude, logo de resolución que 
deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 71 
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común.
Artigo 24. Documentación complementaria.

As solicitudes de subvención irán acompañadas 
da seguinte documentación:

a) O proxecto técnico cuxa execución se pre-
tende.

b) Unha certificación expedida polo secretario 
da entidade local ou funcionario que teña conferida 
a fe pública, sobre os seguintes aspectos:

1.º Acordo de aprobación do proxecto.
2.º Acordo de solicitude da subvención, adop-

tado por órgano competente, con indicación da con-
tía solicitada e da porcentaxe que representa res-
pecto ao custo total.

3.º Compromiso de habilitación de crédito para 
financiar o importe do proxecto na parte que non vai 
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ser obxecto de subvención polo Ministerio de Admi-
nistracións Públicas.

4.º O réxime de financiamento, en que se 
reflicta o financiamento mínimo que se compromete 
a achegar a entidade titular do proxecto.

5.º Axudas solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade, procedentes doutras administra-
cións públicas ou provenientes de fondos comunita-
rios.

c) Unha memoria descritiva do proxecto e das 
actuacións que comprende, en que se recollerá, 
polo menos:

1.º A denominación do proxecto.
2.º A localización do investimento e, no caso de 

que o proxecto teña carácter supramunicipal, a rela-
ción de municipios afectados.

3.º Misión e obxectivos que se pretenden con-
seguir coa súa execución.

4.º Resultados que se pretenden obter.
5.º Tecnoloxía aplicable.
6.º Metodoloxía de desenvolvemento.
7.º Prazos e cronograma.
8.º Custos estimados.
9.º Indicadores de avance.

Artigo 25. Selección dos proxectos.
A instrución do procedemento e a avaliación dos 

proxectos presentados será realizada por unha 
comisión de valoración, presidida polo director 
xeral de Modernización Administrativa e composta 
por funcionarios da indicada dirección xeral, do 
Ministerio de Administracións Públicas, e por un 
representante técnico da asociación de entidades 
locais de ámbito estatal con maior implantación, 
nomeado polo director xeral por proposta da dita 
asociación.

A comisión de valoración avaliará os proxectos 
en función dos requisitos establecidos neste real 
decreto, para o cal terá en conta, ademais dos infor-
mes sinalados no artigo 22, os seguintes criterios de 
selección:

a) As posibilidades de reutilización por outras 
administracións públicas e, en particular, por entida-
des locais, dos produtos e desenvolvementos resul-
tantes do proxecto.

b) A utilización de sistemas comúns de infor-
mación promovidos polo Ministerio de Administra-
cións Públicas.

c) O grao de adecuación do proxecto aos 
obxectivos fixados no Plan de Acción Euro-
pea 2005.

d) A utilización de estándares libres e software 
de fontes abertas.

e) A contribución do proxecto a mellorar a inte-
roperabilidade dos sistemas de información das 
administracións públicas.
Artigo 26. Proposta de resolución.

A comisión de valoración, por conduto do seu 
presidente, elevará proposta de resolución ao secre-
tario de Estado de Cooperación Territorial.
Artigo 27. Resolución.

1. Á vista da proposta da comisión de valora-
ción, o secretario de Estado de Cooperación Territo-
rial resolverá o procedemento de concesión das 
subvencións.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a 
resolución do procedemento non poderá exceder de 
tres meses, contado desde a data de expiración do 
prazo previsto para a presentación de solicitudes no 
artigo 23.2 (antes do día 1 de abril). Transcorrido o 

dito prazo sen que recaese unha resolución expresa, 
entenderanse desestimadas as solicitudes, de con-
formidade co disposto no artigo 25.5 da Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións.

3. A resolución, que será motivada, notificará-
selle á entidade interesada no prazo previsto no 
punto anterior, así como, para efectos de coñece-
mento, ás subdelegacións, direccións insulares ou 
delegacións do Goberno respectivas, segundo 
corresponda.
Artigo 28. Prazo para a adxudicación dos proxec-

tos.
1. Os proxectos obxecto de subvención debe-

rán ser adxudicados ou acordada a súa execución 
pola propia Administración antes do 15 de novem-
bro do exercicio correspondente. Non serán finan-
ciables os proxectos cuxa adxudicación se produ-
cise con anterioridade ao ano en que se solicita a 
subvención.

2. A adxudicación ou o acordo de execución do 
proxecto pola propia Administración fóra do prazo 
previsto comportará a perda da subvención estatal, 
por incumprimento das condicións impostas con 
motivo da concesión da subvención.
Artigo 29. Libramento das subvencións.

1. Para o libramento das subvencións as enti-
dades locais beneficiarias deberanlle remitir á Direc-
ción Xeral de Cooperación Local, do Ministerio de 
Administracións Públicas, unha certificación de 
adxudicación dos proxectos subvencionados ou, se 
é o caso, o acordo de execución directa pola propia 
Administración. A indicada documentación debe ter 
entrada na citada dirección xeral antes do día 1 de 
decembro do exercicio da concesión.

2. Con base nas certificacións de adxudicación 
dos proxectos subvencionados, ou nos acordos de 
execución pola propia Administración, o Ministerio 
de Administracións Públicas libraralles ás entidades 
beneficiarias o 100 por cento da subvención.
Artigo 30. Propiedade intelectual.

A propiedade intelectual dos desenvolvementos, 
aplicacións informáticas e, en xeral, de todos os pro-
dutos obtidos na execución do proxecto correspon-
deralle ao Ministerio de Administracións Públicas 
que, a través das canles institucionais procedentes, 
os porá á disposición das demais administracións 
públicas.
Artigo 31. Prazo para a execución dos proxectos.

1. Os proxectos obxecto de subvención debe-
rán quedar totalmente executados antes do 1 de 
decembro do ano seguinte a aquel en que fose con-
cedida a subvención.

2. Non obstante, en supostos excepcionais, 
cuxa xustificación será apreciada polo Ministerio de 
Administracións Públicas, este departamento poderá 
conceder unha prórroga ao prazo de execución cuxa 
duración se fixará en función das circunstancias que 
concorran no investimento concreto e que, en todo 
caso, non poderá superar os tres anos desde a data 
de adxudicación ou do acordo da súa execución 
pola Administración.
Artigo 32. Prazo para a xustificación da subven-

ción.
1. As entidades locais beneficiarias deberán 

remitir á Dirección Xeral de Cooperación Local, do 
Ministerio de Administracións Públicas, dentro dos 
tres meses seguintes ao vencemento do prazo de 
execución, copia compulsada da factura xustifica-
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tiva do pagamento do investimento e, ademais, en 
atención á natureza do investimento do proxecto, 
algún dos seguintes documentos:

a) Unha certificación final de obra e a acta de 
recepción, se a obra foi contratada, ou, se foi execu-
tada directamente, a certificación final e a acta de 
recoñecemento e comprobación. O Ministerio de 
Administracións Públicas poderá designar un repre-
sentante para asistir ao acto de recepción.

b) A acta de recepción formal, no suposto de 
contratos de subministración.

c) A acta de conformidade á prestación ou ao 
servizo, cando o proxecto obxecto de subvención 
implique a formalización de contratos de consulto-
ría, asistencia ou servizos.

2. O incumprimento dos prazos de execución 
fixados no artigo anterior comportará a obriga de 
reintegro das cantidades percibidas, por incumpri-
mento das condicións impostas con motivo da con-
cesión da subvención, sen prexuízo dos demais 
supostos de reintegro determinados na Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións.

3. Malia o anterior, cando se trate de proxectos 
de obras e estas non fosen rematadas no prazo xeral 
ou no de prórroga pero o investimento realizado en 
prazo sexa susceptible, se é o caso, de ser entregado 
ao uso ou servizo público, conforme o prevido no 
artigo 147.5 do texto refundido da Lei de contratos 
das administracións públicas, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, a obriga 
de reintegro limitarase ao importe da subvención 
non investido nos investimentos susceptibles da 
dita entrega.»

Tres. Engádese un novo capítulo V, coa seguinte 
redacción:

«CAPÍTULO V
Proxectos con participación da sociedade civil

Artigo 33. Obxectivo e natureza dos proxectos 
obxecto de subvención.
O obxectivo desta liña de axuda é potenciar a 

participación da sociedade civil na mellora dos ser-
vizos locais, no ámbito das competencias das enti-
dades locais, mediante o cofinanciamento de 
proxectos que cumpran o dito obxectivo.

Son susceptibles de obter subvención os proxec-
tos de investimentos destinados á prestación de 
servizos locais en cuxa xestión haxa unha efectiva 
participación dos cidadáns, mediante as fórmulas 
que establezan as entidades locais.
Artigo 34. Contía das subvencións.

A subvención do Estado destinada ao financia-
mento dos proxectos con participación da sociedade 
civil poderá alcanzar ata o 50 por cento do importe 
do investimento. As entidades locais titulares dos 
proxectos terán que contribuír ao seu financiamento 
cunha achega mínima do 15 por cento do investi-
mento.

Só poderán ser financiados con subvención do 
Estado os gastos que teñan a consideración de 
investimentos.
Artigo 35. Aprobación de proxectos. Informes.

1. Os proxectos serán aprobados polo órgano 
competente da entidade local, segundo as regras de 
distribución de competencias da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, reguladora das bases de réxime local.

2. O proxecto, xunto coa súa documentación 
complementaria, someterase a informe do subdele-
gado do Goberno na provincia, do director insular 

da Administración do Estado ou do delegado do 
Goberno nas comunidades autónomas uniprovin-
ciais non insulares, se non houbese subdelegado do 
Goberno.

3. Igualmente, os proxectos serán sometidos a 
informe das comisións provinciais de colaboración 
do Estado coas corporacións locais, de conformi-
dade co artigo 29.2.c) da Lei 6/1997, do 14 de abril, de 
organización e funcionamento da Administración 
xeral do Estado.

4. Os informes citados nos puntos anteriores 
referiranse á participación da sociedade civil no 
proxecto presentado e pronunciaranse acerca da 
concorrencia dos requisitos fixados neste capítulo 
para a obtención de subvención estatal e sobre o 
grao de cumprimento dos criterios de selección enu-
merados no artigo 38. Deberán ser emitidos no 
prazo de 10 días desde a recepción do proxecto. 
Transcorrido o dito prazo sen que o informe solici-
tado fose evacuado, poderanse continuar as actua-
cións.

5. Os informes dos órganos referidos nos pun-
tos anteriores remitiránselle á Dirección Xeral de 
Cooperación Local xunto coa solicitude e a docu-
mentación complementaria. Se non fosen emitidos 
no prazo de 10 días desde a recepción do proxecto, 
remitirase unha certificación do secretario da enti-
dade solicitante acreditativa desta circunstancia.
Artigo 36. Solicitudes de subvención. Lugar e 

prazo de presentación.
1. As solicitudes de subvención dirixiranse á 

Dirección Xeral de Cooperación Local, do Ministerio 
de Administracións Públicas, xunto coa súa docu-
mentación complementaria e os informes precepti-
vos, e presentaranse en calquera dos rexistros e 
oficinas previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administra-
tivo común.

2. As solicitudes presentaranse antes do día 1 
de abril do exercicio en que se solicita a subven-
ción.

3. Se a solicitude non reúne os requisitos esta-
blecidos neste real decreto, requirirase o interesado 
para que os emende ou para que achegue os docu-
mentos preceptivos, no prazo máximo e improrro-
gable de 10 días, e indicaráselle que, se non o fixer, 
será tido por desistido da súa solicitude, logo de 
resolución que deberá ser ditada nos termos previs-
tos no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común.
Artigo 37. Documentación complementaria.

As solicitudes de subvención irán acompañadas 
da seguinte documentación:

a) O proxecto técnico de execución.
b) Unha certificación expedida polo secretario 

da entidade local ou funcionario que teña atribuída 
a fe pública, sobre os seguintes aspectos:

1.º Acordo de aprobación do proxecto, en que 
se faga referencia ao modo en que se produce a par-
ticipación cidadá.

2.º Acordo de solicitude da subvención, adop-
tado por órgano competente, con indicación da con-
tía solicitada e da porcentaxe que representa res-
pecto ao custo total.

3.º Compromiso de habilitación de crédito para 
financiar o importe do proxecto na parte que non vai 
ser obxecto de subvención polo Ministerio de Admi-
nistracións Públicas.
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4.º O réxime de financiamento, en que que se 
reflicta o financiamento mínimo que se compromete 
a achegar a entidade titular do proxecto.

5.º Axudas solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade, procedentes doutras administra-
cións públicas ou proveniente de fondos comunita-
rios.

6.º Dispoñibilidade dos terreos, no caso de que 
fosen precisos, salvo cando este requisito estea dis-
pensado no texto refundido da Lei de contratos das 
administracións públicas, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño.

7.º Dispoñibilidade das autorizacións necesa-
rias para a execución do proxecto.

c) Texto do regulamento orgánico de participa-
ción cidadá da entidade local ou estatutos regulado-
res de consellos e outras estruturas relacionadas co 
proxecto.

d) Memoria descritiva do proxecto e das actua-
cións que comprende, en que se recollerá, polo 
menos:

1.º A denominación do proxecto e os obxecti-
vos que se pretenden conseguir coa súa execución.

2.º Coherencia do proxecto coa regulación da 
participación no ámbito territorial da entidade pro-
motora, ou coas políticas de participación cidadá 
desenvolvidas por ela.

3.º Análise da necesidade do proxecto pro-
posto e das carencias que vén cubrir ou as melloras 
que podería supoñer no ámbito da participación 
cidadá.

4.º Información valorativa sobre cada un dos 
criterios para a selección dos proxectos, segundo o 
artigo 38.
Artigo 38. Selección dos proxectos.

A instrución do procedemento e a avaliación dos 
proxectos presentados será realizada por unha 
comisión de valoración, presidida polo director 
xeral de Cooperación Local e composta por funcio-
narios da indicada dirección xeral, do Ministerio de 
Administracións Públicas, e por un representante 
técnico da asociación de entidades locais de ámbito 
estatal con maior implantación, nomeado polo 
director xeral por proposta da dita asociación.

A comisión de valoración avaliará os proxectos 
en función dos requisitos establecidos neste real 
decreto, para o cal terá en conta, ademais dos infor-
mes sinalados no artigo 35, os seguintes criterios de 
selección:

a) Programa de actividades e investimentos en 
participación cidadá para o ano en curso.

b) Memoria e avaliación do impacto das activi-
dades e investimentos realizados nos dous anos 
anteriores.

c) Existencia dunha área de goberno, ou xes-
tión, dedicada á participación cidadá.

d) Número de asociacións existentes na enti-
dade local e ámbitos de participación na vida local.

e) Porcentaxe de gasto e recursos públicos 
dedicados a fomentar ou apoiar a participación 
cidadá.
Artigo 39. Proposta de resolución.

A comisión de valoración, por conduto do seu 
presidente, elevará a proposta de resolución ao 
secretario de Estado de Cooperación Territorial.
Artigo 40. Resolución.

1. Á vista da proposta da comisión de valora-
ción, o secretario de Estado de Cooperación Territo-

rial resolverá o procedemento de concesión das 
subvencións.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a 
resolución do procedemento non poderá exceder de 
tres meses, contado desde a data de expiración do 
prazo previsto para a presentación de solicitudes no 
artigo 36.2 (antes do día 1 de abril). Transcorrido o 
dito prazo sen que recaese unha resolución expresa, 
entenderanse desestimadas as solicitudes, de con-
formidade co disposto no artigo 25.5 da Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións.

3. A resolución, que será motivada, notificará-
selle á entidade interesada no prazo previsto no 
punto anterior, así como, para efectos de coñece-
mento, ás subdelegacións, direccións insulares ou 
delegacións do Goberno respectivas, segundo 
corresponda.
Artigo 41. Prazo para a adxudicación dos proxec-

tos.
1. Os proxectos obxecto de subvención debe-

rán ser adxudicados ou acordada a súa execución 
pola propia Administración antes do 15 de novem-
bro do exercicio correspondente. Non serán finan-
ciables os proxectos cuxa adxudicación se produ-
cise con anterioridade ao ano en que se solicita a 
subvención.

2. A adxudicación ou o acordo de execución do 
proxecto pola propia Administración fóra do prazo 
previsto comportará a perda da subvención estatal, 
por incumprimento das condicións impostas con 
motivo da concesión da subvención.
Artigo 42. Libramento das subvencións.

1. Para o libramento das subvencións as enti-
dades locais beneficiarias deberanlle remitir á Direc-
ción Xeral de Cooperación Local unha certificación 
de adxudicación dos proxectos subvencionados ou, 
se é o caso, o acordo de execución directa pola pro-
pia Administración. A indicada documentación 
deberá ter entrada na dirección xeral antes do día 1 
de decembro do exercicio da concesión.

2. Con base nas certificacións de adxudicación 
dos proxectos subvencionados, ou nos acordos de 
execución pola propia Administración, o Ministerio 
de Administracións Públicas libraralles ás entidades 
beneficiarias o 100 por cento da subvención.
Artigo 43. Información sobre o estado de execu-

ción dos proxectos.
As entidades locais beneficiarias remitiranlle ao 

Ministerio de Administracións Públicas, dentro dos 
meses de xaneiro e xullo, unha relación das certifi-
cacións de obras ou de gastos, se as obras foron 
realizadas pola Administración, que fosen aproba-
das durante o semestre natural anterior aos meses 
sinalados.
Artigo 44. Prazo para a execución dos proxectos.

1. Os proxectos obxecto de subvención debe-
rán quedar totalmente executados antes do 1 de 
decembro do ano seguinte a aquel en que fose con-
cedida a subvención.

2. Non obstante, en supostos excepcionais 
cuxa xustificación será apreciada polo Ministerio de 
Administracións Públicas, este departamento 
poderá conceder unha prórroga ao prazo de execu-
ción cuxa duración se fixará en función das circuns-
tancias que concorran no proxecto concreto e que, 
en todo caso, non poderá superar os tres anos desde 
a data de adxudicación ou do acordo da súa execu-
ción pola Administración.
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Artigo 45. Prazo para a xustificación da subven-
ción.
1. As entidades locais beneficiarias deberanlle 

remitir á Dirección Xeral de Cooperación Local, do 
Ministerio de Administracións Públicas, dentro dos 
tres meses seguintes ao vencemento do prazo de 
execución, a certificación final de obra e a acta de 
recepción ou, se é o caso, as facturas xustificativas 
do gasto executado.

2. O incumprimento dos prazos de execución 
fixados no artigo anterior comportará a obriga de 
reintegro das cantidades percibidas, por incumpri-
mento das condicións impostas con motivo da con-
cesión da subvención, sen prexuízo dos demais 
supostos de reintegro determinados na Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións.

3. Malia o anterior, cando se trate de proxectos 
de obras e estas non fosen rematadas no prazo xeral 
ou no de prórroga pero o investimento realizado en 
prazo sexa susceptible, se é o caso, de ser entregado 
ao uso ou servizo público conforme o prevido no 
artigo 147.5 do texto refundido da Lei de contratos 
das administracións públicas, aprobado polo Real 
decreto Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, a obriga 
de reintegro limitarase ao importe da subvención 
non investido nos investimentos susceptibles da 
dita entrega.»

Catro. A disposición adicional primeira queda redac-
tada do seguinte modo:

«Disposición adicional primeira. Cofinanciamento 
dos plans de cooperación e dos proxectos de 
modernización administrativa local e de partici-
pación da sociedade civil.
1. Con independencia das subvencións regula-

das neste real decreto, os plans provinciais e insula-
res de cooperación e os proxectos de modernización 
administrativa local e de participación da sociedade 
civil, poderán recibir achegas adicionais dos fondos 
estruturais comunitarios, se é o caso, así como das 
subvencións que acorden as comunidades autóno-
mas con cargo aos seus respectivos orzamentos.

2. Aos supostos de cofinanciamento seranlles 
de aplicación os límites establecidos na Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións.»

Cinco. Engádese unha nova disposición adicional 
segunda bis, coa seguinte redacción:

«Disposición adicional segunda bis. Informes 
requiridos na tramitación de proxectos de 
modernización administrativa local e de partici-
pación da sociedade civil na Comunidade Autó-
noma de Cataluña.
Na Comunidade Autónoma de Cataluña, o 

informe a que se deben someter os proxectos de 
modernización administrativa local e os de partici-
pación da sociedade civil, recollidos nos artigos 22.3 
e 35.3, respectivamente, é substituído polo órgano 
que asuma as funcións das comisións provinciais de 
colaboración do Estado coas corporacións locais.»

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan, contradigan ou resulten incom-
patibles co establecido neste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desen-
volvemento.

Facúltase o ministro de Administracións Públicas para 
ditar, no ámbito das súas competencias, as normas nece-
sarias para a aplicación e desenvolvemento do previsto 
neste real decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día 1 de 
xaneiro de 2006.

Dado en Madrid o 21 de outubro de 2005.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Administracións Públicas,

JORDI SEVILLA SEGURA

(Este Real decreto inclúese tendo en conta a corrección de erros publicada no 
«Boletín Oficial del Estado» número 279, do 22 de novembro de 2005.) 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 18356 REAL DECRETO 1309/2005, do 4 de novembro, 
polo que se aproba o Regulamento da Lei 
35/2003, do 4 de novembro, de institucións de 
investimento colectivo, e se adapta o réxime 
tributario das institucións de investimento 
colectivo. («BOE» 267, do 8-11-2005.)

I

A Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de 
investimento colectivo, supuxo un importante fito no sec-
tor do investimento colectivo en España ao derrogar a 
Lei 46/1984, do 26 de novembro, reguladora das institu-
cións de investimento colectivo, tras case 20 anos de 
vixencia, e establecer un novo marco xurídico no cal se 
ten que desenvolver a actividade deste sector en España 
no século XXI.

A Lei 35/2003, do 4 de novembro, persegue como fina-
lidade primordial a modernización do devandito marco 
xurídico. Para iso, a lei aséntase sobre tres principios fun-
damentais. En primeiro lugar, dotar o sector dunha ade-
cuada flexibilidade que permita que as estruturas de 
investimento colectivo se poidan adaptar aos sucesivos e 
continuos cambios que demanda o mercado. En segundo 
lugar, establecer as medidas e procedementos necesarios 
para garantir unha protección adecuada dos investidores, 
recoñecendo, ao mesmo tempo, a existencia, en determi-
nados casos, de niveis distintos de protección en función 
da natureza e perfil do investidor. Por último, a lei fai unha 
aposta decidida pola modernización de todo o réxime 
administrativo, simplifica procedementos e reduce os 
prazos de autorizacións.

Ademais, a lei incorpora ao ordenamento xurídico as 
últimas novidades comunitarias na materia, ao traspor as 
Directivas 2001/107/CE e 2001/108/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 21 de xaneiro de 2002, que 
modifican a Directiva 85/611/CEE do Consello, polas que 
se coordinan as disposicións legais, regulamentarias e 


