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 19432 REIAL DECRET LLEI 9/2008, de 28 de novem-
bre, pel qual es creen un Fons Estatal d’Inversió 
Local i un Fons Especial de l’Estat per a la Dina-
mització de l’Economia i l’Ocupació i s’aproven 
crèdits extraordinaris per a atendre’n el 
finançament. («BOE» 290, de 2-12-2008.)

Com a conseqüència de la intensificació durant els 
últims mesos de la crisi financera iniciada l’agost de 2007, 
les principals economies del món experimenten en este 
moment una greu contracció en la seua activitat econò-
mica, que també afecta l’economia espanyola. Les eleva-
des tensions en els mercats financers s’han acabat 
traduint en un enduriment considerable de les condicions 
de crèdit, que dificulta el normal desenrotllament de les 
activitats econòmiques de les famílies i les empreses. 
Estes dificultats de finançament, unides a la creixent 
incertesa sobre el panorama econòmic futur han donat 
lloc a un significatiu retraïment de la demanda privada en 
tots els vessants, incloent-hi el consum de les famílies i la 
inversió empresarial, amb conseqüències negatives 
immediates per a l’economia espanyola, en relació amb el 
seu nivell d’activitat i, particularment, amb l’ocupació.

En este context d’intens deteriorament de les condicions 
financeres i econòmiques, el Govern ha decidit posar en 
marxa diverses mesures extraordinàries d’impuls a l’activitat 
econòmica i a l’ocupació que passen a sumar-se a altres ja 
contingudes en el marc general del Pla Espanyol per a 
l’Estímul de l’Economia i l’Ocupació, activat en els últims 
mesos com a resposta a la present crisi.

Les noves mesures de suport urgent a la demanda 
s’emmarquen en les línies d’actuació establides per la 
Declaració de la Cimera sobre Mercats Financers i Econo-
mia Mundial celebrada el passat 15 de novembre a Was-
hington, subscrita per Espanya, i pel Pla Europeu de Recu-
peració Econòmica, aprovat per la Comissió Europea el 
passat 26 de novembre, que en ambdós casos advoquen 
per l’aplicació de polítiques fiscals actives com a instru-
ment de moderació dels efectes adversos d’esta nova 
etapa econòmica.

A este efecte, el present reial decret llei aprova la 
creació d’un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons Espe-
cial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i 
l’Ocupació que comporten l’aprovació de crèdits extraor-
dinaris per un total d’11.000 milions d’euros amb càrrec 
al pressupost de 2008, dels quals 8.000 milions corres-
ponen al primer d’estos fons i els restants 3.000 milions, 
al segon. Ambdós fons es finançaran amb deute públic.

Així, el Fons Estatal d’Inversió Local té com a objecte 
augmentar la inversió pública en l’àmbit local per mitjà 
del finançament d’obres de nova planificació i execució 
immediata a partir del començament del 2009 i que 
siguen competència de les mateixes entitats locals. En 
concret, amb esta mesura el Govern tracta d’afavorir 
aquelles inversions que contribuïsquen a dinamitzar a 
curt termini l’activitat econòmica, incidint directament en 
la creació d’ocupació, al mateix temps que reforçar la 
capitalització dels municipis. D’esta manera, el finança-
ment previst en este fons extraordinari estarà dirigit a 
projectes que comporten millores en les dotacions muni-
cipals d’infraestructures, tant productives com d’utilitat 
social.

Per tant, la naturalesa dels projectes que són objecte 
d’esta mesura extraordinària comportarà l’ocupació de 
treballadors i la mobilització de recursos que, en gran 
manera, procediran dels excedents a què ha donat lloc 
l’ajust tan brusc en el sector de la construcció que la nos-
tra economia està experimentant. Lògicament, cal espe-
rar que este Fons afavorisca, així mateix, la viabilitat i 
l’ocupació de xicotetes i mitjanes empreses que centren 
les seues activitats en àrees annexes a la construcció, 
com els servicis d’enginyeria, arquitectura, logística, així 

com la producció i la mobilització de materials, maquinària 
i equipament diversos.

L’administració, la gestió i la direcció del Fons corres-
pondran al Ministeri d’Administracions Públiques, a tra-
vés de la Direcció General de Cooperació Local adscrita al 
dit Ministeri. El Fons es distribuirà atenent el criteri objec-
tiu de la població registrada en els padrons municipals.

Com que es tracta de recursos públics, el Fons estarà 
subjecte a un estricte control. D’una banda, la Direcció 
General de Cooperació Local realitzarà l’alliberament dels 
fons assignats a cada projecte per mitjà de dos remeses, 
l’última de les quals es farà efectiva per mitjà de la corres-
ponent justificació de realització de l’obra, d’acord amb 
les condicions estipulades en el certificat d’adjudicació. I, 
d’altra banda, la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat vetlarà per la correcta aplicació dels recursos del 
Fons als fins previstos per a este.

La segona mesura que es crea i es regula en este 
decret llei, el Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització 
de l’Economia i l’Ocupació, té com a objecte finançar 
actuacions d’immediata execució, en l’àmbit de determi-
nats sectors productius estratègics, per al desenrotlla-
ment de projectes amb alt impacte en el manteniment i la 
creació d’ocupació.

A este efecte, el Consell de Ministres, a proposta del 
ministre d’Economia i Hisenda, en el termini de 7 dies, 
determinarà el destí d’este Fons i els departaments minis-
terials encarregats de la seua gestió.

La urgència en l’aprovació d’esta norma, i la seua inci-
dència amb caràcter global en el conjunt del territori, 
obeïxen a la necessitat d’actuar amb la màxima celeritat, i 
sota una pauta comuna, enfront del ràpid debilitament 
general de les condicions econòmiques. La mala evolució 
de la demanda agregada, junt amb el mal comportament 
de la taxa de desocupació en les circumstàncies extraor-
dinàries actuals, determinen, doncs, la necessitat 
d’adoptar de manera urgent les mesures que s’aproven 
en el present decret llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 
l’article 86 de la Constitució, a proposta conjunta del vice-
president segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda i de la ministra d’Administracions Públiques, i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 28 de novembre de 2008,

D I S P O S E :

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte.

Este reial decret llei té com a objecte la dotació de dos 
fons extraordinaris. Un destinat a promoure la realització 
per part dels ajuntaments d’inversions creadores 
d’ocupació i un altre la finalitat del qual és dur a terme 
actuacions encaminades a millorar la situació conjuntural 
de determinats sectors econòmics estratègics i escometre 
projectes amb alt impacte en la creació d’ocupació.

TÍTOL I

Fons Estatal d’Inversió Local

Article 2. Constitució d’un Fons per a la realització d’un 
programa d’inversions per les corporacions locals.

Es crea, per un import de 8.000.000.000 d’euros, un 
Fons, adscrit al Ministeri d’Administracions Públiques, 
destinat a finançar la realització d’actuacions urgents en 
l’àmbit municipal en matèria d’inversions especialment 
generadores d’ocupació.

El Fons no té personalitat jurídica i la seua gestió serà 
efectuada per la Direcció General de Cooperació Local del 
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Ministeri d’Administracions Públiques d’acord amb els 
criteris i principis que es preveuen en este reial decret 
llei.

Article 3. Obres finançables.

1. Podran finançar-se amb càrrec al Fons els contrac-
tes d’obres definits en l’article 6 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic que reunisquen les característiques 
següents:

a) Els contractes han de tindre com a objecte obres 
de competència municipal. En particular s’hi consideren 
incloses les següents:

1. Les d’adequació, rehabilitació o millora d’entorns 
o espais públics urbans, així com de promoció industrial.

2. Els equipaments i les infraestructures de servicis 
bàsics en les xarxes viàries, de sanejament, enllumenat i 
telecomunicacions.

3. Les de construcció, adequació, rehabilitació o 
millora d’edificis i equipaments socials, sanitaris, funera-
ris, educatius, culturals i esportius.

4. Les dirigides a la protecció del medi ambient i la 
prevenció de la contaminació, les de gestió de residus 
urbans, així com les orientades a impulsar l’estalvi i 
l’eficiència energètica.

5. Les de supressió de barreres arquitectòniques.
6. Les de conservació del patrimoni municipal i de 

protecció i conservació del patrimoni històric del muni-
cipi.

7. Les de construcció, adequació, rehabilitació o 
millora de la xarxa d’abastiment d’aigua potable a domi-
cili i tractament d’aigües residuals.

8. Les dirigides a promoure la mobilitat sostenible 
urbana i les encaminades a millorar la seguretat viària.

9. Les de prevenció d’incendis.
10. Les destinades a la promoció del turisme.
b) Les obres objecte dels contractes han de ser de 

nova planificació i d’execució immediata.
S’entén que són obres de nova planificació aquelles 

l’execució de les quals no estiga prevista en el pressupost 
de l’entitat per a l’any 2009.

Es consideren obres d’execució immediata aquelles la 
licitació de les quals comence abans que transcórrega un 
mes des de la publicació en la pàgina web del Ministeri 
d’Administracions Públiques (www.map.es) de la resolu-
ció d’autorització per al seu finançament pel Fons. En el 
cas que la tramitació aplicable siga la corresponent als 
contractes menors, l’adjudicació ha de produir-se dins del 
mateix termini.

c) Els contractes han de tindre un valor estimat, cal-
culat segons les regles de l’article 76 de la Llei de Contrac-
tes del Sector Públic, inferior a 5.000.000 d’euros, i no 
podrà fraccionar-se el seu objecte a fi de no superar esta 
quantitat.

2. La licitació de les obres es realitzarà per qualsevol 
dels procediments previstos en la Llei de Contractes del 
Sector Públic, obert, restringit o negociat, amb publicitat o 
sense, o seran tramitades com a contracte menor.

3. Excepcionalment, el Ministeri d’Administracions 
Públiques podrà autoritzar l’execució directa de les obres 
per part de l’ajuntament afectat quan este no supere la 
xifra de 200 habitants.

Article 4. Import finançable.

El finançament amb càrrec al Fons cobrirà l’import 
real d’execució de l’obra, fins al límit màxim derivat del 
pressupost de licitació incrementat amb l’import de 
l’Impost sobre el Valor Afegit repercutible o impost assi-
milable segons la disposició addicional setzena de la Llei 
de Contractes del Sector Públic.

Article 5. Sol·licitud de recursos del Fons.

1. Els ajuntaments podran obtindre recursos del 
Fons fins a l’import màxim que per a cada ajuntament es 
determine en funció del criteri de repartiment establit en 
la disposició addicional primera.

2. Els ajuntaments presentaran la sol·licitud de 
finançament de cada projecte per via electrònica a través 
de la pàgina www.map.es, entre el 10 de desembre de 
2008 i el 24 de gener de 2009. Les sol·licituds aniran diri-
gides a les subdelegacions del Govern i, en el cas de les 
comunitats autònomes uniprovincials, a les delegacions 
del Govern, i hi adjuntaran la documentació següent:

a) Model oficial de sol·licitud.
b) Memòria explicativa del projecte d’inversió en 

què s’especifique:
1. Contingut del projecte.
2. Pressupost del projecte d’inversió i termini 

d’adjudicació previst.
3. Previsió de persones a ocupar en l’execució del 

projecte.
4. Certificació que és una obra no prevista en el pres-

supost de l’entitat per a l’any 2009.

c) Acord del ple o de la junta de govern de 
l’ajuntament, segons siga procedent, en què s’aprove el 
projecte.

3. Les delegacions i subdelegacions del Govern, en 
el termini màxim de deu dies des de la seua presentació, 
verificaran que els projectes complixen les condicions i 
els requisits establits en el present reial decret llei i així ho 
comunicaran, immediatament i per via telemàtica, al 
secretari d’estat de Cooperació Territorial.

4. En el termini màxim dels deu dies següents, el 
secretari d’estat de Cooperació Territorial dictarà la resolu-
ció d’autorització per al finançament dels projectes i orde-
narà la seua publicació en la pàgina web del Ministeri 
d’Administracions Públiques.

Article 6. Adjudicacions de les obres.

1. Quan s’adjudiquen les obres objecte de finança-
ment amb recursos del Fons, l’ajuntament presentarà, per 
via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un 
certificat del secretari de l’ajuntament amb la conformitat 
de l’alcalde, en què es facen constar les dades de 
l’adjudicació, la data en què esta es va produir, la identitat 
de l’empresa adjudicatària, l’import pel qual s’adjudica el 
contracte així com el nombre de persones a ocupar per 
les empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social.

2. L’emissió del certificat implica l’assumpció per 
part de l’ajuntament del compromís d’efectuar el segui-
ment de la creació d’ocupació que resulta de l’adjudicació 
del contracte.

3. Rebut el certificat, la Direcció General de Coopera-
ció Local alliberarà els recursos a favor del corresponent 
ajuntament pel 70 per cent de l’import d’adjudicació de 
les obres incrementat amb l’import de l’Impost sobre el 
Valor Afegit repercutible o l’impost assimilable segons la 
disposició addicional setzena de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

Article 7. Justificació i última remesa de fons.

1. Els ajuntaments hauran d’acreditar la realització 
de les inversions i la finalització de les obres durant el 
primer trimestre de 2010, sense perjuí que la Direcció 
General de Cooperació Local, a sol·licitud raonada i degu-
dament motivada de l’ajuntament, puga atorgar una prò-
rroga que no podrà excedir els sis mesos quan incidències 
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no imputables a l’administració contractant sorgides en 
l’execució del contracte l’hagen retardat. En este cas, la 
justificació haurà de presentar-se dins del mes següent a 
la conclusió de l’esmentada pròrroga.

En el cas d’incompliment d’estos terminis caldrà ajus-
tar-se al que preveu l’article 10.

2. La justificació, que es presentarà per via electrò-
nica i a través de la pàgina www.map.es, consistirà en 
una memòria d’actuació acreditativa dels llocs de treball 
creats, amb identificació dels treballadors contractats, 
junt amb una relació de les certificacions d’obra, amb 
identificació del creditor i de les factures, el seu import, el 
percentatge finançat amb recursos procedents del Fons i 
la data d’emissió, així com l’acta de recepció i la certifica-
ció final d’obra.

3. Es presentarà una justificació independent per 
cada una de les obres finançades amb càrrec al Fons.

4. Una vegada rebuda la justificació, la Direcció 
General de Cooperació Local donarà orde perquè es lliure 
l’última remesa de fons per la diferència entre l’import de 
la provisió prèvia efectuada conforme a l’article 6.3 i 
l’import real de l’obra executada, amb el límit del pressu-
post de licitació incrementat amb l’import de l’Impost 
sobre el Valor Afegit repercutible o impost assimilable 
segons la disposició addicional setze de la Llei de Con-
tractes del Sector Públic.

Article 8. Verificació de l’aplicació dels recursos del Fons 
als fins a què anaven destinats.

1. La correcta aplicació dels recursos del Fons als 
fins previstos en l’article 2 estarà sotmesa a control per 
part de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat.

Els controls que es realitzen tindran com a objecte 
verificar que els recursos del Fons s’han destinat efectiva-
ment al finançament de les inversions a què estaven des-
tinats, amb la corresponent creació de llocs de treball, i 
que els comptes justificatius presentats pels correspo-
nents ajuntaments reflectixen adequadament la gestió 
realitzada.

2. Els ajuntaments que hagen finançat inversions 
amb recursos d’este Fons, hauran de posar a disposició 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat la 
documentació i antecedents dels comptes justificatius 
presentats i facilitar tota la informació i els mitjans que 
resulten necessaris perquè els equips designats per la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat puguen 
realitzar el seu treball.

Article 9. Especialitats en la contractació a realitzar pels 
ajuntaments.

1. La contractació de les obres finançades d’acord 
amb este reial decret llei tindrà la consideració d’urgent 
als efectes previstos en l’article 96 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, i s’aplicaran, a més, les següents nor-
mes procedimentals:

a) En tot cas, l’adjudicació provisional dels correspo-
nents contractes haurà d’efectuar-se en el termini màxim 
de 20 dies naturals, comptats des que finalitze el termini 
de presentació de proposicions si per a l’adjudicació se 
seguix un procediment obert, restringit o negociat amb 
publicitat, i des que se sol·liciten ofertes si el procediment 
és negociat sense publicitat.

b) El termini per a elevar a definitiva l’adjudicació 
provisional serà de 5 dies hàbils.

2. En els contractes que hagen de finançar-se amb 
càrrec al Fons haurà d’assegurar-se, per mitjà de la inclu-
sió d’una clàusula que establisca una condició especial 
d’execució d’acord amb l’article 102 de la Llei de Contrac-
tes del Sector Públic, que el nou personal que el contrac-

tista necessite emprar per a l’execució de les obres es 
trobe en situació de desocupació.

3. Per a l’adjudicació dels contractes finançats amb 
càrrec al Fons, els ajuntaments prendran en consideració, 
com a criteris d’adjudicació per a la valoració de les ofer-
tes, indicadors rellevants de la mesura en què el contracte 
d’obra contribuirà al foment de l’ocupació.

4. L’expedient de contractació serà tramitat per 
l’ajuntament amb càrrec al finançament que li haja sigut 
atribuït pel Fons. La resolució de l’autorització del finança-
ment del projecte servirà d’acreditació, als efectes previs-
tos en l’article 93, apartats 3 i 5, de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, de l’existència i la disponibilitat de 
crèdit per a l’execució de les obres previstes en este reial 
decret llei.

5. Els ajuntaments tindran l’obligació de pagar als 
contractistes el preu de les obres dins dels trenta dies 
naturals següents a la data d’expedició de les certifica-
cions d’obra o dels corresponents documents que acredi-
ten la realització parcial o total del contracte.

Els contractistes hauran d’abonar als subcontractistes 
el preu pactat per les prestacions, la realització de les 
quals els hagen encomanat, en el termini màxim de trenta 
dies naturals, comptat des de la data d’aprovació pel con-
tractista principal de la factura emesa pel subcontractista 
o subministrador.

Article 10. Reintegraments.

1. La falta de justificació parcial o total de l’aplicació 
dels recursos rebuts amb càrrec al Fons implicarà 
l’obligació de reintegrar les quantitats no justificades.

S’entén per falta de justificació la no-remissió al 
Ministeri d’Administracions Públiques del compte justifi-
catiu a què es referix l’article 7 o la seua remissió incom-
pleta o contenint inexactituds.

També es consideraran no justificades aquelles parti-
des en què, bé per mitjà de les comprovacions que a este 
efecte puga realitzar el Ministeri d’Administracions Públi-
ques o per mitjà dels controls que realitze la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, es pose de manifest 
que els recursos del Fons no s’han aplicat als fins per als 
quals van ser entregats o que s’han incomplit les condi-
cions establides en el reial decret llei.

2. La falta de col·laboració que impossibilite la com-
provació i el control de l’efectiva aplicació dels recursos 
del Fons donarà lloc al reintegrament total de l’aportació 
rebuda per la corresponent entitat local.

3. Els expedients de reintegrament seran tramitats 
per la Direcció General de Cooperació Local, bé a inicia-
tiva pròpia, quan l’exigència de reintegrament es derive 
de les comprovacions realitzades per este Ministeri, bé a 
iniciativa de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, quan siga conseqüència d’un control realitzat per 
esta.

Les quantitats a reintegrar tindran la consideració 
d’ingressos de dret públic, i s’aplicarà per a la seua 
cobrança el que disposa el capítol II del títol I de la Llei 
General Pressupostària.

TÍTOL II

Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització
de l’Economia i l’Ocupació

Article 11. Dotació i finalitat del Fons.

Es dota un Fons per import de 3.000.000.000 d’euros, 
a disposició del Govern, per a la realització d’actuacions 
d’immediata execució i d’ampli àmbit geogràfic, a fi de 
millorar la situació conjuntural de determinats sectors 
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econòmics estratègics i escometre projectes amb alt 
impacte en la creació d’ocupació.

En particular haurà de destinar-se a les finalitats 
següents:

a) Actuacions d’I+D+i.
b) Actuacions en el sector d’automoció.
c) Actuacions mediambientals, especialment en 

aigua, costes, repoblació forestal, neteja de muntanyes, 
etc.

d) Construcció, adequació, rehabilitació i millora 
d’edificis públics, especialment cases quarter, comissa-
ries i centres penitenciaris.

e) Rehabilitació de vivenda i rehabilitació d’espais 
urbans.

f) Actuacions en xicotetes infraestructures del trans-
port, com ara passos a nivell, conservació de carreteres, 
etc.

g) Actuacions vinculades amb la prestació de servi-
cis socials: turisme social i atenció a la dependència.

Article 12. Distribució del Fons.

El Consell de Ministres, en un termini màxim de set 
dies a partir de l’entrada en vigor d’este reial decret llei, a 
proposta del ministre d’Economia i Hisenda, determinarà 
el destí del Fons i els departaments ministerials a què els 
correspon la gestió.

Per a la posada a disposició dels departaments minis-
terials dels crèdits que els corresponguen, el ministre 
d’Economia i Hisenda autoritzarà les transferències de 
crèdit que siguen procedents sense que siga aplicable la 
limitació establida en l’article 52. 1 c) de la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, General Pressupostària.

Article 13. Procediment d’urgència.

1. Les obres finançades amb càrrec a este Fons hau-
ran de ser d’execució immediata i tindre un valor estimat 
inferior a 5.000.000 d’euros, i la seua contractació es tra-
mitarà pel procediment d’urgència previst en l’article 96 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, i en els terminis 
previstos en l’article 9.1 del present reial decret llei.

2. Excepcionalment, i per raons de seguretat, es 
podran autoritzar obres del Ministeri de l’Interior per 
import que supere el límit establit en l’apartat anterior, 
sense que en este cas s’apliquen els esmentats terminis 
previstos en l’article 9.1.

3. A l’efecte del que establix l’article 24 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, els òrgans ministerials com-
petents podran realitzar comandes de gestió a qualsevol 
de les societats estatals instrumentals existents. No serà 
necessària l’autorització prèvia del Consell de Ministres 
quan les dites comandes superen el límit previst en 
l’article 74.5 de la Llei General Pressupostària.

TÍTOL III

Finançament de les mesures

Article 14. Concessió de crèdits extraordinaris.

1. Per a atendre el finançament de les mesures que 
conté el títol I d’este reial decret llei es concedix un crèdit 
extraordinari al pressupost en vigor de la secció 22 
«Ministeri d’Administracions Públiques», servici 03 
«Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial», programa 
942A «Cooperació econòmica local de l’Estat», capítol 7 
«Transferències de capital», article 76 «A corporacions 
locals», subconcepte 760.01. «Fons per a finançar a corpo-
racions locals actuacions urgents en matèria d’inversions 
generadores d’ocupació», per import de 8.000.000.000 
d’euros.

2. Per al finançament de les mesures que conté el 
títol II d’este reial decret llei es concedix un crèdit extraor-
dinari en la secció 31 «Gastos de diversos ministeris», 
servici 02 «Direcció General de Pressupostos. Gastos dels 
departaments ministerials», Programa 929M «Imprevistos 
i funcions no classificades», capítol 5 «Fons de contingèn-
cia i altres imprevistos», article 52 «Fons de dinamització 
de l’economia» concepte 529 «Fons especial de l’Estat per 
a dinamització de l’economia i l’ocupació», per import de 
3.000.000.000 d’euros.

3. Els crèdits extraordinaris que es concedixen en els 
apartats anteriors es finançaran amb deute públic.

4. Els romanents de crèdit no utilitzats en l’exercici 
2008 es podran incorporar a l’exercici següent, sense que 
siga aplicable el que disposen l’article 50 de la Llei Gene-
ral Pressupostària i  l’article 16 del Text Refós de la Llei 
General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2007, respecte del finançament de les 
incorporacions de crèdit.

Disposició addicional primera. Criteris de repartiment 
del Fons Estatal d’Inversió Local.

Als efectes del que preveu l’article 5.1 d’este reial 
decret llei, la dotació del Fons d’Inversió Local es distri-
buirà de manera proporcional a les xifres de població 
corresponents a cada municipi establides pel Reial Decret 
1683/2007, de 14 de desembre, pel qual es declaren ofi-
cials les xifres de població resultants de la revisió del 
padró municipal referides a l’1 de gener de 2007.

El Ministeri d’Administracions Públiques, a través de 
la pàgina www.map.es, farà pública, en el termini de 48 
hores des de l’entrada en vigor del present reial decret 
llei, la relació d’ajuntaments amb indicació dels seus res-
pectius habitants i de la inversió màxima a realitzar amb  
càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.

Disposició addicional segona. Situació legal de desocu-
pació.

1. Als efectes del que preveuen els articles 5.2.b).3, 9.2 
i 9.3 del present reial decret llei, només es computaran els 
contractes realitzats, o per realitzar, amb persones que es 
troben en situació legal de desocupació d’acord amb el que 
preveu l’article 208 de la Llei General de la Seguretat 
Social.

2. La contractació de desocupats a què es referix el 
present reial decret llei haurà de fer-se, preferentment, a 
través dels servicis públics d’ocupació.

Disposició addicional tercera. Agrupacions de munici-
pis.

1. Les mancomunitats de municipis regulades en 
l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local, podran presentar projectes de finançament 
fins a l’import màxim de la suma de les quantitats que, 
segons l’article 5.1, correspon a cada un dels ajuntaments 
que les integren sempre que no superen el límit establit 
en l’article 3.1.c).

A l’efecte de no superar l’import màxim indicat, les 
mancomunitats de municipis identificaran en el moment 
de la presentació de la sol·licitud el cost del projecte de 
cada un dels ajuntaments integrats en la mancomunitat.

La presentació de les sol·licituds es realitzarà d’acord 
amb el que preveu l’article 5.2, i se substituirà l’acord de 
l’ajuntament per l’acord de l’òrgan de govern que siga 
competent per a  l’aprovació del projecte segons els esta-
tuts propis de la mancomunitat.

2. En els mateixos termes que les mancomunitats, 
les agrupacions de dos o més municipis constituïdes per 
al desenrotllament i l’execució de les obres previstes en 
este reial decret llei podran presentar projectes de 
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finançament fins a l’import màxim de la suma de les 
quantitats que correspon a cada un dels ajuntaments que 
les integren.

A este efecte, la sol·licitud serà presentada per un dels 
ajuntaments i, a fi de no superar l’import màxim previst, 
s’identificarà en el moment de la presentació de la 
sol·licitud el cost del projecte de cada un dels ajuntaments 
integrats en l’agrupació.

La presentació de les sol·licituds inclourà els acords 
de tots els ajuntaments participants, d’acord amb el que 
preveu l’article 5.2. A l’ajuntament responsable de la pre-
sentació de la sol·licitud li correspondrà el compliment 
dels requisits sobre adjudicació i justificació de les obres 
segons el que disposa este reial decret llei.

Disposició addicional quarta. Cooperació de les diputa-
cions provincials, consells i cabildos insulars.

En compliment del que preveu l’article 36.1 b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, les 
diputacions provincials, els consells insulars i els cabildos 
insulars prestaran assistència i cooperació jurídica i tèc-
nica als municipis per a la preparació i gestió de les 
sol·licituds de finançament d’obres regulades en este reial 
decret llei.

Disposició addicional quinta. Informació.

El Ministeri d’Administracions Públiques comunicarà 
a les diputacions provincials, els consells insulars i els 
cabildos insulars, així com a les diputacions forals del 
País Basc i a les comunitats autònomes, la relació de pro-
jectes adjudicats en els municipis corresponents al seu 
àmbit territorial.

Disposició addicional sexta. Exigència de classificació.

A partir de l’entrada en vigor d’este reial decret llei, no 
serà exigible la classificació en els contractes d’obres de 
valor inferior a 350.000 euros.

Disposició addicional sèptima. Identificació de la font de 
finançament.

En els projectes finançats amb càrrec al Fons regulat 
en este reial decret llei haurà de fer-se constar, en lloc visi-
ble, la llegenda «Fons d’Inversió Local per a l’Ocupació – 
Govern d’Espanya».

Disposició addicional octava. Model de presentació de 
sol·licituds.

Amb caràcter previ a la data d’inici de la presentació 
de sol·licituds a què es referix el títol I, el secretari d’estat 
de Cooperació Territorial dictarà una resolució en què 
s’establirà el model per a la presentació de sol·licituds, 
així com les condicions per a la seua tramitació i la justifi-
cació dels fons aprovats.

Disposició final primera. Plecs tipus de clàusules admi-
nistratives.

Per a facilitar la tramitació dels corresponents expe-
dients, en el termini de quinze dies comptats des de 
l’entrada en vigor d’este reial decret llei, la Junta Consul-
tiva de Contractació Administrativa de l’Estat elaborarà i 
farà públic un plec tipus de clàusules administratives que 
els ajuntaments interessats podran utilitzar per a la prepa-
ració de la documentació necessària per a licitar i contrac-
tar les obres finançades amb càrrec al Fons d’Inversió 
Local.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

Es faculta els titulars dels ministeris d’Economia i 
Hisenda i d’Administracions Públiques a adoptar les dis-
posicions necessàries per a l’aplicació i desenrotllament 
del que preveu el present reial decret llei.

Disposició final tercera. Títols competencials.

El present reial decret llei es dicta a l’empara de les 
competències estatals previstes en els apartats 1r, 13è, 
14è i 18è de l’article 149.1 de la Constitució.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor l’endemà 
de ser publicat en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 19660 LLEI ORGÀNICA 2/2008, de 4 de desembre, de 
modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del Poder Judicial, complementària de la 
Llei per a l’Execució en la Unió Europea de 
Resolucions que imposen sancions pecu-
niàries. («BOE» 293, de 5-12-2008.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

orgànica següent i jo la sancione.

PREÀMBUL
La Llei 1/2008, per a l’execució a la Unió Europea de 

resolucions que imposen sancions pecuniàries, establix 
en l’article 4 la competència dels jutges penals per a 
l’adopció de les mesures previstes en la dita llei quan 
Espanya siga Estat d’execució de les resolucions objecte 
d’esta regulació. Per este motiu, és necessari modificar la 
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, que 
enumera les competències dels òrgans jurisdiccionals.

Així, en primer lloc, ha d’afegir-se en l’apartat 2 de 
l’article 89 bis de la dita llei l’atribució als jutjats penals de 
la competència per al compliment de les resolucions que 
imposen sancions pecuniàries per la comissió 
d’infraccions.

Esta nova competència obliga també a modificar el 
número segon de l’article 65 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial, que fins ara atribuïa a la Sala Penal de l’Audiència 
Nacional l’execució de sentències dictades per tribunals 
estrangers. Amb l’aprovació de la Llei 1/2008, per a 
l’execució a la Unió Europea de resolucions que imposen 
sancions pecuniàries, ha de preveure’s, en el dit article, la 
possibilitat que es puga encomanar l’execució de deter-
minades resolucions procedents de les autoritats compe-
tents d’altres estats membres a altres òrgans judicials.

Article únic. Modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del Poder Judicial.

La Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judi-
cial, queda modificada com seguix:


