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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
19432 Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons estatal 

d’inversió local i un Fons especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia 
i l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament.

Com a conseqüència de la intensificació durant els últims mesos de la crisi financera 
iniciada l’agost de 2007, les principals economies del món estan experimentant en aquest 
moment una greu contracció de la seva activitat econòmica, que també afecta l’economia 
espanyola. Les elevades tensions en els mercats financers s’han acabat traduint en un 
enduriment considerable de les condicions de crèdit, que dificulten el desenvolupament 
normal de les activitats econòmiques de famílies i empreses. Aquestes 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 seus vessants, inclòs 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 aquest 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 d’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 
que estableix la Declaració de la Cimera sobre Mercats Financers i Economia Mundial 
celebrada el 15 de novembre passat a Washington, subscrita per Espanya, i pel Pla 
europeu de recuperació econòmica, aprovat per la Comissió Europea el 26 de novembre 
passat, que en els dos casos advoquen per l’aplicació de polítiques fiscals actives com a 
instrument de moderació dels efectes adversos d’aquesta nova etapa econòmica.

A aquest efecte, el present Reial decret llei aprova la creació d’un Fons estatal d’inversió 
local i un Fons especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació que 
comporten l’aprovació de crèdits extraordinaris per un total d’11.000 milions d’euros amb 
càrrec al pressupost de 2008, dels quals 8.000 milions corresponen al primer d’aquests 
fons i els restants 3.000 milions, al segon. Els dos fons es financen amb deute públic.

Així, el Fons estatal d’inversió local té per objecte augmentar la inversió pública en 
l’àmbit local mitjançant el finançament d’obres de nova planificació i execució immediata a 
partir de començaments del 2009 i que siguin competència de les mateixes entitats locals. 
En concret, amb aquesta mesura el Govern intenta afavorir les inversions que contribueixin 
a dinamitzar a curt termini l’activitat econòmica, incidint directament en la creació d’ocupació, 
i alhora reforçar la capitalització dels municipis. D’aquesta manera, el finançament previst 
en aquest fons extraordinari està dirigit a projectes que comportin millores en les dotacions 
municipals d’infraestructures, tant productives com d’utilitat social.

Per tant, la naturalesa dels projectes que són objecte d’aquesta mesura extraordinària 
comporta l’ocupació de treballadors i la mobilització de recursos que, en gran mesura, 
procedeixen dels excedents a què ha donat lloc l’ajust tan brusc en el sector de la 
construcció que la nostra economia està experimentant. Lògicament, es pot esperar que 
aquest Fons afavoreixi, així mateix, la viabilitat i l’ocupació de petites i mitjanes empreses 
que centren les activitats en àrees annexes a la construcció, com els serveis d’enginyeria, 
arquitectura, logística, així com la producció i mobilització de materials, maquinària i 
equipament divers.

L’administració, gestió i direcció del Fons corresponen al Ministeri d’Administracions 
Públiques, a través de la Direcció General de Cooperació Local adscrita a l’esmentat 
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Ministeri. El Fons s’ha de distribuir atenent el criteri objectiu de la població registrada en 
els padrons municipals.

Com que es tracta de recursos públics, el Fons està subjecte a un estricte control. 
D’una banda, la Direcció General de Cooperació Local ha de realitzar el lliurament dels 
fons assignats a cada projecte mitjançant dues remeses, l’última de les quals s’ha de fer 
efectiva mitjançant la corresponent justificació de realització de l’obra, d’acord amb les 
condicions que estipula el certificat d’adjudicació. I, d’altra banda, la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat ha de vetllar per l’aplicació correcta dels recursos del Fons als 
fins previstos.

La segona mesura que es crea i es regula en aquest Decret llei, el Fons especial de 
l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació, té per objecte finançar actuacions 
d’execució immediata, en l’àmbit de determinats sectors productius estratègics, per al 
desenvolupament de projectes amb alt impacte en el manteniment i la creació 
d’ocupació.

A aquests efectes, el Consell de Ministres, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, en el termini de set dies, ha de determinar el destí d’aquest Fons i els departaments 
ministerials encarregats de la seva gestió.

La urgència en l’aprovació d’aquesta norma, i la seva incidència amb caràcter global 
en el conjunt del territori, obeeixen a la necessitat d’actuar amb la màxima celeritat, i sota 
una pauta comuna, davant el ràpid debilitament general de les condicions econòmiques. 
La mala evolució de la demanda agregada, juntament amb el mal comportament de la taxa 
de desocupació en les circumstàncies extraordinàries actuals, determinen, doncs, la 
necessitat d’adoptar de manera urgent les mesures que aprova el present Decret llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució, a 
proposta conjunta del vicepresident 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 O :

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret llei té per objecte la dotació de dos fons extraordinaris. Un de 
destinat a promoure la realització per part dels ajuntaments d’inversions creadores 
d’ocupació i un altre la finalitat del qual és portar a terme actuacions encaminades a millorar 
la situació conjuntural de determinats sectors econòmics estratègics i emprendre 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 seva gestió l’ha d’efectuar la Direcció General de 
Cooperació Local del Ministeri d’Administracions Públiques de conformitat amb els criteris 
i principis que preveu aquest Reial decret llei.
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Article 3. Obres finançables.

1. Es poden finançar amb càrrec al Fons els contractes d’obres que defineix l’article 
6 de la Llei de contractes del sector públic que reuneixin les característiques següents:

a) Els contractes han de tenir per objecte obres de competència municipal. En 
particular s’hi entenen 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 infraestructures de serveis bàsics a les xarxes viàries, de 
sanejament, enllumenat i telecomunicacions.

3. Les de construcció, adequació, rehabilitació o millora d’edificis i equipaments 
socials, sanitaris, funeraris, 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 protecció i conservació del patrimoni 

històric del municipi.
7. Les de construcció, adequació, rehabilitació o millora de la xarxa de proveïment 

d’aigua potable a domicili 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 estigui 
prevista en el pressupost de l’entitat per a l’any 2009.

Es consideren obres d’execució immediata aquelles la licitació de les quals comenci 
abans que transcorri un mes des de la publicació a la pàgina web del Ministeri 
d’Administracions Públiques (www.map.es) de la resolució d’autorització per al seu 
finançament pel Fons. En cas que la tramitació aplicable sigui la corresponent als contractes 
menors, l’adjudicació s’ha de produir dins d’un termini igual.

c) Els contractes han de tenir un valor estimat, calculat segons les regles de l’article 
76 de la Llei de contractes del sector públic, inferior a 5.000.000 euros, i no se’n pot 
fraccionar l’objecte amb la finalitat de no superar aquesta quantitat.

2. La licitació de les obres s’ha de realitzar per qualsevol dels procediments que 
preveu la Llei de contractes del sector públic, obert, restringit o negociat, amb publicitat o 
sense, o s’han de tramitar com a contracte menor.

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

Article 4. Import finançable.

El finançament amb càrrec al Fons ha de cobrir 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 assimilable segons la disposició addicional setzena de 
la Llei de contractes del sector públic.

Article 5. Sol·licitud de recursos del Fons.

1. Els ajuntaments poden obtenir recursos del Fons fins a l’import màxim que per a 
cada ajuntament es determini en funció del criteri de repartiment que estableix la disposició 
addicional primera.
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2. Els ajuntaments han de presentar 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 han d’anar adreçades a les subdelegacions del 
Govern i, en el cas de les comunitats autònomes uniprovincials, a les delegacions del 
Govern, adjuntant-hi la documentació següent:

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

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 pressupost de l’entitat per a 

l’any 2009.

c) Acord del Ple o de la Junta de Govern de l’ajuntament, segons escaigui, en què 
s’aprovi el projecte.

3. Les delegacions i subdelegacions del Govern, en el termini màxim de deu dies des 
de la seva presentació, han de verificar que els projectes compleixen les condicions i els 
requisits que estableix el present Reial decret llei i així ho han de comunicar, 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 ha de dictar la resolució d’autorització per al finançament dels projectes i 
ordenar-ne la publicació a la pàgina web del Ministeri d’Administracions Públiques.

Article 6. Adjudicacions de les obres.

1. Quan s’adjudiquin les obres objecte de finançament amb recursos del Fons, 
l’ajuntament ha de presentar, 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, on es facin constar 
les dades de l’adjudicació, data en què aquesta es va produir, identitat de l’empresa 
adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte així com el nombre de persones que 
han d’ocupar 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 seguiment de la creació d’ocupació que resulta de l’adjudicació del 
contracte.

3. Rebut el certificat, la Direcció General de Cooperació Local ha de lliurar 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 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 han d’acreditar la realització de les inversions i la finalització de 
les obres durant el primer trimestre de 2010, sense perjudici que la Direcció General de 
Cooperació Local, amb la sol·licitud raonada i degudament motivada de l’ajuntament, pugui 
atorgar una pròrroga que no pot excedir els sis mesos quan incidències no imputables a 
l’administració contractant sorgides en l’execució del contracte l’hagin endarrerit. En aquest 
cas, la justificació s’ha de presentar dins del mes següent a la conclusió de la pròrroga.

En el cas d’incompliment d’aquests terminis cal atenir-se al que preveu l’article 10.
2. La justificació, que s’ha de presentar per via electrònica i a través de la pàgina 

www.map.es, consisteix en una memòria d’actuació acreditativa dels llocs de treball creats, 
amb identificació dels treballadors contractats, juntament 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 certificació final d’obra.
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3. S’ha de presentar 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 ha de 
donar ordre perquè es lliuri l’última remesa de fons per la diferència entre l’import de la 
provisió prèvia efectuada d’acord amb l’article 6.3 i l’import real de l’obra executada, amb 
el límit del pressupost de licitació incrementat amb l’import de l’impost sobre el valor afegit 
repercutible o impost assimilable segons la disposició addicional setzena de la Llei de 
contractes del sector públic.

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

1. L’aplicació correcta dels recursos del Fons als fins que preveu l’article 2 està 
sotmesa a control per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Els controls que es realitzin tenen per objecte verificar que els recursos del Fons s’han 
destinat efectivament al finançament de les inversions a què estaven destinats, amb la 
corresponent creació de llocs de treball, i que els comptes justificatius presentats pels 
corresponents ajuntaments reflecteixen adequadament la gestió realitzada.

2. Els ajuntaments que hagin finançat inversions amb recursos d’aquest Fons han 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 siguin necessaris perquè els equips designats per la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat puguin realitzar la seva feina.

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

1. La contractació de les obres finançades d’acord amb aquest Reial decret llei té la 
consideració d’urgent als efectes que preveu l’article 96 de la Llei de contractes del sector 
públic, i s’apliquen, a més, les normes procedimentals següents:

a) En tot cas, l’adjudicació provisional dels contractes corresponents s’ha d’efectuar 
en el termini màxim de 20 dies naturals, comptats des que finalitzi el termini de presentació 
de proposicions si per a l’adjudicació se segueix un procediment obert, restringit o negociat 
amb publicitat, i des que se sol·licitin ofertes si el procediment és negociat sense 
publicitat.

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

2. En els contractes que s’hagin de finançar amb càrrec al Fons s’ha d’assegurar, 
mitjançant la inclusió d’una clàusula que estableixi una condició especial d’execució 
d’acord amb l’article 102 de la Llei de contractes del sector públic, que el nou personal que 
el contractista necessiti per a l’execució de les obres estigui en situació de desocupació.

3. Per a l’adjudicació dels contractes finançats amb càrrec al Fons, els ajuntaments 
han de tenir en consideració, com a criteris d’adjudicació per a la valoració de les ofertes, 
indicadors rellevants de la mesura en què el contracte d’obra ha de contribuir al foment de 
l’ocupació.

4. L’expedient de contractació l’ha de tramitar l’ajuntament amb càrrec al finançament 
que li hagi estat atribuït pel Fons. La resolució de l’autorització del finançament del projecte 
serveix d’acreditació als efectes que preveu l’article 93, apartats 3 i 5, de la Llei de contractes 
del sector públic, de l’existència i disponibilitat de crèdit per a l’execució de les obres que 
preveu aquest Reial decret llei.

5. Els ajuntaments tenen l’obligació d’abonar als contractistes el preu de les obres 
dins dels trenta dies naturals següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o 
dels corresponents documents que acreditin la realització parcial o total del contracte.

Els contractistes han d’abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 
la realització de les quals els hagin encomanat en el termini màxim de trenta dies naturals, 
computat des de la data d’aprovació pel contractista principal de la factura emesa pel 
subcontractista o subministrador.
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Article 10. Reintegraments.

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

S’entén per falta de justificació la no-tramesa al Ministeri d’Administracions Públiques 
del compte justificatiu a què es refereix l’article 7 o la seva tramesa incompleta o que 
contingui inexactituds.

També es consideren no justificades les partides en què, bé mitjançant les comprovacions 
que a aquest efecte pugui realitzar el Ministeri d’Administracions Públiques o mitjançant 
els controls que realitzi la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, es posi de 
manifest que els recursos del Fons no s’han aplicat a les finalitats per a les quals van ser 
lliurats o que s’han incomplert les condicions establertes en el Reial decret llei.

2. La falta de col·laboració que impossibiliti la comprovació i el control de l’efectiva 
aplicació dels recursos del Fons dóna lloc a reintegrament total de l’aportació rebuda per 
l’entitat local corresponent.

3. Els expedients de reintegrament els tramita la Direcció General de Cooperació 
Local, bé a iniciativa pròpia, quan l’exigència de reintegrament derivi de les comprovacions 
realitzades per aquest Ministeri, bé a iniciativa de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, quan sigui conseqüència d’un control fet per aquesta última.

Les quantitats per reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic, i resulta 
aplicable per cobrar-les 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

Articulo 11. Dotació i finalitat del Fons.

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

En particular s’ha de destinar a les finalitats següents:

a) Actuacions de R+D+i.
b) Actuacions en el sector d’automoció.
c) Actuacions mediambientals, especialment en aigua, costes, repoblació forestal, 

neteja de forests, etc.
d) Construcció, adequació, rehabilitació i millora d’edificis públics, especialment 

cases caserna, comissaries i centres penitenciaris.
e) Rehabilitació d’habitatge i rehabilitació de espais urbans.
f) Actuacions en petites infraestructures del transport, com ara passos a nivell, 

conservació de carreteres, etc.
g) Actuacions vinculades amb la prestació de serveis socials: turisme social i atenció 

a la dependència.

Articulo 12. Distribució del Fons.

El Consell de Ministres, en un termini màxim de set dies a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret llei, a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, ha de determinar 
el destí del Fons i els departaments ministerials a què correspongui la seva gestió.

Per a la posada a disposició dels departaments ministerials dels crèdits que els 
corresponguin, el ministre d’Economia i Hisenda ha d’autoritzar les transferències de crèdit 
que siguin procedents sense que resulti aplicable la limitació que estableix l’article 52. 1 c) 
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
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Article 13. Procediment d’urgència.

1. Les obres finançades amb càrrec a aquest Fons han de ser d’execució immediata 
i tenir un valor estimat inferior a 5.000.000 d’euros, i la seva contractació s’ha de tramitar 
pel procediment d’urgència que preveu l’article 96 de la Llei de contractes del sector públic, 
i amb els terminis que preveu l’article 9.1 del present Reial decret llei.

2. Excepcionalment, i per raons de seguretat, es poden autoritzar obres del Ministeri 
de l’Interior per un import que superi el límit establert en l’apartat anterior, sense que en 
aquest cas siguin aplicables els terminis esmentats que preveu l’article 9.1.

3. Als efectes del que estableix l’article 24 de la Llei de contractes del sector públic, 
els òrgans ministerials competents poden realitzar encàrrecs de gestió a qualsevol de les 
societats estatals instrumentals existents. No és necessària l’autorització prèvia del Consell 
de Ministres quan aquests encàrrecs superin el límit que preveu l’article 74.5 de la Llei 
general pressupostària.

TÍTOL III

Finançament de les mesures

Articulo 14. Concessió de crèdits extraordinaris.

1. Per atendre el finançament de les mesures que conté el títol I d’aquest Reial decret 
llei es concedeix un crèdit extraordinari al pressupost en vigor de la secció 22 «Ministeri 
d’Administracions Públiques», servei 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 finançar a 
corporacions locals actuacions urgents en matèria d’inversions generadores d’ocupació», 
per un import de 8.000.000.000 d’euros.

2. Per al finançament de les mesures que conté el títol II d’aquest Reial decret llei es 
concedeix un crèdit extraordinari en la secció 31 «Despeses de diversos ministeris», servei 
02 «Direcció General de Pressupostos. Despeses dels departaments ministerials», 
programa 929M «Imprevistos i funcions no classificades», capítol 5 «Fons de contingència 
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 un import de 
3.000.000.000 d’euros.

3. Els crèdits extraordinaris que es concedeixen en els apartats anteriors es financen 
amb deute públic.

4. Els romanents de crèdit no utilitzats en l’exercici 2008 es poden incorporar a 
l’exercici següent, sense que sigui aplicable el que disposen l’article 50 de la Llei general 
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’aquest Reial decret llei, la dotació del Fons 
d’inversió local es distribueix de manera proporcional a les xifres de població corresponents 
a cada municipi establertes pel Reial decret 1683/2007, de 14 de desembre, pel quals es 
declaren oficials 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, ha de fer 
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 respectius habitants i de la inversió màxima 
per realitzar amb càrrec al Fons estatal d’inversió local.
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Disposició addicional segona. Situació legal de desocupació.

1. Als efectes del que preveuen els articles 5.2.b).3, 9.2 i 9.3 del present Reial decret 
llei, només es computen els contractes realitzats o per realitzar amb persones que estiguin 
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 refereix el present Reial decret llei s’ha de 
fer, preferentment, a través dels serveis públics d’ocupació.

Disposició addicional tercera. Agrupacions de municipis.

1. Les mancomunitats de municipis regulades a l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local, poden presentar projectes de finançament fins a l’import 
màxim de la suma de les quantitats que, segons l’article 5.1, correspon a cadascun dels 
ajuntaments que les integren sempre que no superin el límit establert a l’article 3.1.c).

Als efectes de no superar l’import màxim indicat, les mancomunitats de municipis han 
d’identificar en el moment de la presentació de la sol·licitud el cost del projecte de cadascun 
dels ajuntaments integrats en la mancomunitat.

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer d’acord amb el que preveu l’article 5.2, 
substituint l’Acord de l’ajuntament per l’acord de l’òrgan de govern a qui competeixi 
l’aprovació del projecte segons els estatuts propis de la mancomunitat.

2. En els mateixos termes que les mancomunitats, les agrupacions de dos o més 
municipis constituïdes per al desenvolupament i l’execució de les obres que preveu aquest 
Reial decret llei poden presentar projectes de finançament fins a l’import màxim de la suma 
de les quantitats que correspon a cadascun dels ajuntaments que les integren.

A aquests efectes, la sol·licitud l’ha de presentar un dels ajuntaments i, amb la finalitat 
de no superar l’import màxim previst, s’ha d’identificar en el moment de la presentació de 
la sol·licitud el cost del projecte de cadascun dels ajuntaments integrats en l’agrupació.

La presentació de les sol·licituds ha d’incloure els acords de tots els ajuntaments 
participants, de conformitat amb el que preveu l’article 5.2. A l’ajuntament responsable de 
la presentació de la sol·licitud li correspon el compliment dels requisits sobre adjudicació i 
justificació de les obres segons el que disposa aquest Reial decret llei.

Disposició addicional quarta. Cooperació de les diputacions 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 i els consells insulars i cabildos insulars han de 
prestar assistència i cooperació jurídica i tècnica als municipis per a la preparació i gestió 
de les sol·licituds de finançament d’obres regulades en aquest Reial decret llei.

Disposició addicional cinquena. Informació.

El Ministeri d’Administracions Públiques ha de comunicar 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 projectes adjudicats als municipis corresponents 
al seu àmbit territorial.

Disposició addicional sisena. Exigència de classificació.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, no és exigible la classificació en 
els contractes d’obres de valor inferior a 350.000 euros

Disposició addicional setena. Identificació de la font de finançament.

En els projectes finançats amb càrrec al Fons que regula aquest Reial decret Llei s’ha 
de fer constar, en lloc visible, la llegenda «Fons d’inversió local per a l’ocupacio – Govern 
d’Espanya».
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Disposició addicional vuitena. Model de presentació de sol·licituds.

Amb caràcter previ a la data d’inici de la presentació de sol·licituds a què es refereix el 
títol I, el secretari d’Estat de Cooperació Territorial ha de dictar una Resolució on s’ha 
d’establir el model per a la presentació de sol·licituds, així com les condicions per a la seva 
tramitació i la justificació dels fons aprovats.

Disposició final primera. Plecs tipus de clàusules administratives.

Per facilitar la tramitació dels expedients corresponents, en el termini de quinze dies 
comptats des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de l’Estat ha d’elaborar i fer públic un plec tipus de clàusules 
administratives que els ajuntaments interessats poden utilitzar per a la preparació de la 
documentació necessària per licitar i contractar 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 disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplegament 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 que 
preveuen 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 entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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