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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
6415 Reial decret 287/2016, d’1 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

939/1997, de 20 de juny, pel qual es regula l’afectació al programa de foment 
d’ocupació agrària, de crèdits per a inversions de les administracions 
públiques a les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura i en zones 
rurals deprimides.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social porta a terme una col·laboració permanent 
amb els ajuntaments, a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per efectuar obres i 
serveis d’interès general i social, amb la subvenció de la contractació dels treballadors 
desocupats contractats a les obres esmentades. Aquestes subvencions s’instrumenten a 
través del Reial decret 939/1997, de 20 de juny, pel qual es regula l’afectació al programa 
de foment d’ocupació agrària, de crèdits per a inversions de les administracions públiques 
a les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura i en zones rurals deprimides.

La tasca que està portant a terme la Guàrdia Civil, en tot el territori nacional i, molt 
especialment, en l’àmbit rural, és encomiable i de vital importància en les seves missions 
específiques de prevenció i manteniment de la seguretat pública. Atès que, per a la 
consecució d’aquestes tasques, els seus efectius necessiten estar assentats en el territori, 
necessiten unes instal·lacions concordes amb la seva tasca per poder acomplir les seves 
comeses amb més eficàcia, i millorar les condicions i la qualitat de vida dels ciutadans com 
són, entre d’altres, les de protecció.

Per això, dins del mateix pressupost de despesa del programa de foment d’ocupació 
agrària que regula el Reial decret 939/1997, de 20 de juny, i d’acord amb la tipologia de 
projectes que s’han estat aprovant, s’ha considerat convenient portar a terme una 
modificació d’aquest per incloure la possibilitat de reforma i/o rehabilitació de cases 
caserna de la Guàrdia Civil a través de les obres d’interès general i social efectuades per 
les corporacions locals en el marc del programa esmentat i dels convenis dels serveis 
públics d’ocupació amb les entitats locals.

Amb la finalitat de preservar la competència que correspon al Ministeri de l’Interior 
respecte de la programació i decisió de les obres de reforma i rehabilitació que les 
corporacions locals hagin de portar a terme a les cases caserna de la Guàrdia Civil, és 
necessari que expressament hi hagi un acord de delegació de l’exercici d’aquesta 
competència, adoptat de conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, o un encàrrec de gestió en els termes que 
preveu l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb l’habilitació que confereix la disposició final 
segona del text refós de la Llei d’ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 
d’octubre, que autoritza el Govern per dictar totes les disposicions que siguin necessàries 
per a l’aplicació i el desplegament d’aquesta Llei.

En el procés d’elaboració, han emès informe el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i el Consell General del Sistema Nacional d’Ocupació.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb 
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 1 
de juliol de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 939/1997, de 20 de juny, pel qual es regula 
l’afectació al programa de foment d’ocupació agrària, de crèdits per a inversions de les 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 159  Dissabte 2 de juliol de 2016  Secc. I. Pàg. 2

administracions públiques a les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura i en 
zones rurals deprimides.

S’inclou una disposició addicional sisena amb el contingut següent:

«Disposició addicional sisena. Reforma i rehabilitació de les cases caserna de la 
Guàrdia Civil.

En el cas d’obres de reforma i rehabilitació de les cases caserna de la Guàrdia 
Civil, s’entén complert el requisit que preveu l’article 4.2.a) d’aquest Reial decret 
quan les executin les corporacions locals en virtut del corresponent acord de 
delegació o d’encàrrec de gestió adoptat pel ministre de l’Interior.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del títol competencial que preveu 
l’article 149.1.7a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria de legislació laboral, sense perjudici de la seva execució pels òrgans de les 
comunitats autònomes.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Girona, 1 de juliol de 2016.

FELIPE R.

La ministra d’Ocupació i Seguretat Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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