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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
17001 Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per 

a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

El Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, va crear el Fons Estatal d’Inversió 
Local, dotat amb 8.000 milions d’euros, amb l’objecte d’augmentar la inversió pública en 
l’àmbit local, per mitjà del finançament d’obres de nova planificació, execució immediata i 
competència pròpia de les entitats locals. Amb esta mesura, el Govern ha afavorit les 
inversions destinades a dinamitzar a curt termini l’activitat econòmica, i ha incidit directament 
en la creació d’ocupació. Així, el Fons s’integra en un dels eixos del Pla E, junt amb mesures 
de suport a empreses i famílies, mesures financeres i pressupostàries i de modernització 
de l’economia.

El suport a l’obra pública arreplegat en el Fons Estatal d’Inversió Local i en el Fons 
Estatal per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació, en el marc de l’anomenat Pla E, 
més la dotació recollida en els pressupostos de l’Estat, ha comportat una inversió superior 
als 33.000 milions d’euros en 2009, i el primer d’estos ha proporcionat la creació i el 
manteniment de més de quatre-centes mil ocupacions. A més, a estes mesures s’ha de 
sumar l’obertura d’una línia d’avals de l’Institut de Crèdit Oficial per import de 3.000 milions 
d’euros, perquè els ajuntaments puguen afrontar els pagaments pendents amb els 
proveïdors i les empreses que han prestat servicis i realitzat obres per als nostres 
municipis.

Pel present reial decret llei s’aprova la creació d’un nou Fons, si bé s’incorpora com a 
objectiu d’este que les inversions, els projectes i les actuacions finançades contribuïsquen 
a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, per la qual cosa es denomina Fons Estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Este Fons Estatal compta amb una doble finalitat.
En primer lloc, incrementar la inversió pública en l’àmbit local a través del finançament 

d’actuacions generadores d’ocupació en obres de nova planificació i execució immediata 
que siguen competència dels municipis i de l’equipament d’aquelles, que es realitzarà a 
partir del començament de 2010. Este finançament està dirigit prioritàriament a projectes 
que gaudixen d’una característica comuna, com és la de prendre en consideració la 
perspectiva del desenrotllament sostenible en els seus vessants mediambientals; 
d’ocupació; de suport a la investigació, el desenrotllament tecnològic i la innovació; 
econòmic i social, i s’emmarca en altres línies d’actuació del Govern adoptant per això un 
enfocament integral.

En esta mateixa línia, podran finançar-se els contractes de subministraments que 
tinguen com a objecte l’adquisició d’equips i sistemes de telecomunicacions o per al 
tractament de la informació, els seus dispositius i programes; i els contractes de servicis 
que tinguen com a objecte la implantació i el desenrotllament de sistemes i programes 
informàtics dirigits a fer complir el mandat de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als servicis públics, i en quedaran exclosos els servicis de 
manteniment.

En segon lloc, este Fons Estatal contribuirà a la sostenibilitat social, per mitjà del 
finançament dels gastos corrents que ocasione la prestació de servicis educatius, així com 
altres servicis socials de competència municipal, especialment els gastos derivats de la 
gestió dels servicis d’atenció a les persones en situació de dependència, en el marc de la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència. L’administració, la gestió i la direcció del Fons 
correspondrà al Ministeri de Política Territorial, a través de la Direcció General de Cooperació 
Local, sense perjuí de la col·laboració de les delegacions i subdelegacions del Govern.
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Igual que va succeir amb el Fons creat pel Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, 
este Fons extraordinari està sotmés a un estricte control tant per la Direcció General de 
Cooperació Local, com per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, que vetlarà 
per la correcta aplicació dels recursos del Fons als fins previstos per a este.

El procediment administratiu de les diferents fases s’efectuarà per mitjà de tramitació 
electrònica a través de l’aplicació informàtica que pose en marxa el Ministeri de Política 
Territorial. L’experiència acumulada en la gestió del primer Fons Estatal d’Inversió Local ha 
posat en relleu que, a través d’este mitjà, s’articula un procediment àgil que respon a 
l’objectiu finalista d’esta mesura extraordinària, dotat de la necessària transparència, i que 
alhora satisfà el principi de seguretat jurídica.

La urgència en l’aprovació d’esta norma respon, en primer lloc, a la necessitat d’adoptar 
mesures immediates de generació d’ocupació i d’incentivació econòmica en el conjunt del 
territori, per a fer front a la situació actual de crisi econòmica i al procés de destrucció 
d’ocupació, que ha sigut especialment acusat a Espanya en els últims mesos.

En segon lloc, l’extraordinària i urgent necessitat d’esta norma es justifica en la 
necessitat que els ajuntaments vagen elaborant els projectes que seran objecte de 
finançament perquè puga fer-se la distribució dels fons amb caràcter immediat a partir de 
l’1 de gener de 2010, data en què entrarà en vigor la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al dit any.

Ambdós raons, la conjuntura econòmica actual i la necessitat que s’inicie l’elaboració 
dels projectes finançables amb temps suficient per a així poder procedir a la distribució 
dels fons a partir de l’1 de gener de 2010, determinen la necessitat extraordinària i urgent 
d’adoptar les mesures previstes en este reial decret llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la Constitució, a 
proposta del vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 23 d’octubre de 2009,

DISPOSE:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Creació del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

1. Es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri 
de Política Territorial, destinat a finançar la realització pels ajuntaments d’inversions 
generadores d’ocupació i actuacions de caràcter social, de competència municipal, que 
contribuïsquen a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

2. El Fons no té personalitat jurídica i la seua gestió serà efectuada per la Direcció 
General de Cooperació Local del Ministeri de Política Territorial d’acord amb els criteris i 
principis que preveu este reial decret llei.

Article 2. Projectes d’inversió i actuacions finançables a càrrec d’este Fons.

1. Podran finançar-se a càrrec del Fons els contractes d’obres de competència 
municipal definides en l’article 9, i, si és el cas, el contracte de redacció del projecte i la 
direcció de les dites obres, així com els contractes de subministrament per a l’equipament 
dels edificis i instal·lacions que siguen objecte dels dits contractes d’obres, d’acord amb el 
que preveu el mateix article.

A més, podran finançar-s’hi els contractes de subministraments que tinguen com a 
objecte l’adquisició d’equips i sistemes de telecomunicacions o per al tractament de la 
informació, els seus dispositius i programes; i els contractes de servicis que tinguen com a 
objecte la implantació i el desenrotllament de sistemes i programes informàtics dirigits a fer 
complir el mandat de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
servicis públics, i en quedaran exclosos els servicis de manteniment.
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2. Així mateix podran finançar-se gastos corrents vinculats a programes d’actuació 
en l’àmbit educatiu i altres de caràcter social de competència municipal, i fins a un import 
equivalent al 20 per cent dels fons que corresponguen a cada ajuntament, d’acord amb els 
criteris de l’article següent.

3. Els ajuntaments podran obtindre recursos del Fons per a finançar els gastos a què 
es referixen els apartats 1 i 2 fins a l’import màxim que per a cada ajuntament es determine 
en funció dels criteris de repartiment establits en l’article 3.

4. Podran atendre’s a càrrec de les dotacions del present Fons els gastos que 
ocasione a l’Administració General de l’Estat la seua gestió, que inclourà la implantació i el 
desenrotllament de sistemes informàtics, així com la comunicació institucional. Estos 
gastos no podran superar el 0,2 per cent del Fons.

Article 3. Criteris de repartiment.

1. Als efectes del que preveu este reial decret llei, la dotació del Fons, excloent-ne, si 
és el cas, els gastos derivats de la gestió i comunicació institucional d’este, es distribuirà 
de manera proporcional a les xifres de població corresponents a cada municipi establides 
pel Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener de 2008, 
sense perjuí dels necessaris ajustos derivats de la configuració de nous municipis després 
de l’aprovació d’aquell.

2. El Ministeri de Política Territorial farà pública en la pàgina web www.mpt.es, 
l’endemà de l’entrada en vigor d’este reial decret llei, la relació d’ajuntaments amb indicació 
dels seus respectius habitants i de la quantia màxima de què podran disposar amb càrrec 
al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, en funció de la dotació d’este que 
figure en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010. La dita 
quantia quedarà condicionada a la dotació efectiva del Fons que es preveja en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010.

Article 4. Termini de presentació de sol·licituds de finançament.

El termini de presentació pels ajuntaments de les sol·licituds de finançament a què es 
referix este reial decret llei serà de tres mesos, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolució del secretari d’estat de 
Cooperació Territorial en què s’establisca el model per a la presentació de sol·licituds i les 
condicions per a la seua tramitació.

Article 5. 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 1 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 efectivament al finançament de les inversions i actuacions a què estaven 
destinats, amb la corresponent creació o manteniment de llocs de treball, i que els comptes 
justificatius presentats pels corresponents ajuntaments reflectixen adequadament la gestió 
realitzada.

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

Article 6. 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.
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S’entén per falta de justificació la no-remissió al Ministeri de Política Territorial de la 
documentació justificativa a què es referixen els articles 16 i 21 o la seua remissió 
incompleta o contenint inexactituds.

També es consideraran no justificades aquelles partides en què, bé per mitjà de les 
comprovacions que a este efecte puga realitzar el Ministeri de Política Territorial 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 condicions que establix el reial decret llei.

2. La falta de col·laboració que impossibilite la comprovació i el control de l’aplicació 
efectiva 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 iniciativa 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 última.

Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, i serà 
aplicable par a poder cobrar-les el que disposa el capítol II del títol I de la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, General Pressupostària.

Article 7. Seguiment dels projectes.

Els delegats i subdelegats del Govern col·laboraran amb la Direcció General de 
Cooperació Local en el seguiment dels projectes finançats amb este Fons. Amb este fi, els 
ajuntaments i les empreses adjudicatàries els facilitaran el suport necessari per al 
desenrotllament d’esta funció.

Article 8. Comissions informatives.

1. Es podran crear comissions informatives en el si de cada delegació del Govern, 
que estaran presidides pels delegats i en les quals participaran els subdelegats del Govern 
respectius, un representant per cada organització sindical i empresarial més representativa 
a escala autonòmica, i un representant de l’associació representativa de les entitats locals 
amb més implantació a la comunitat autònoma.

Correspon a estes comissions rebre informació sobre el desenrotllament del Fons en 
la respectiva comunitat autònoma.

2. Així mateix, es podran crear comissions informatives en el si de cada subdelegació 
del Govern, que estaran presidides pel delegat o, si és el cas, el subdelegat del Govern 
corresponent i en les quals participaran un representant per cada organització sindical i 
empresarial més representativa a escala autonòmica, i un representant de l’associació 
representativa de les entitats locals amb més implantació a la comunitat autònoma.

Correspon a estes comissions rebre informació sobre el desenrotllament del Fons en 
la respectiva província.

CAPÍTOL II

Procediment per al finançament de projectes d’inversió

Article 9. Tipus d’obres, equipament i altres inversions finançables.

1. Podran finançar-se a càrrec del Fons els contractes d’obres definits en l’article 6 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic dins del marc del que 
establix el present article. Els contractes han de tindre com a objecte obres de competència 
municipal incloses en alguna de les tipologies següents:

a) Les destinades a la promoció de l’activitat econòmica, la iniciativa emprenedora i 
la innovació, com parcs empresarials, parcs científics i tecnològics, centres de coneixement 
i vivers d’empresa, així com la seua dotació d’infraestructures per al desenrotllament i 
l’accés a les xarxes de telecomunicació de nova generació.
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b) Les de creació, equipament i desenrotllament d’infraestructures tecnològiques i 
d’innovació.

c) Les destinades a millorar l’accés a les xarxes i infraestructures de les tecnologies 
de la informació i de les telecomunicacions fixes i mòbils, i a la seua utilització.

d) Les destinades a impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica, així com l’accessibilitat 
a les energies renovables i i la utilització d’estes.

e) Les dirigides a promoure la mobilitat sostenible urbana i reforçar els modes de 
transport menys contaminant, incloent-hi sistemes d’informació de gestió automàtica i 
control, i les encaminades a millorar la seguretat viària.

f) Les destinades a impulsar l’estalvi i l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics. 
Construcció, adequació o millora de la xarxa d’abastiment d’aigua potable a domicili, de 
sanejament i d’infraestructures de depuració d’aigües residuals.

g) Les relacionades amb la gestió i el tractament dels residus urbans amb criteris de 
sostenibilitat.

h) Les destinades a la recuperació i la conservació d’àrees naturals i masses 
forestals.

i) Les de prevenció i detecció d’incendis i la neteja i conservació de les masses 
forestals, zones d’especial rellevància natural i boscos de ribera.

j) La construcció, l’adequació, la rehabilitació o la millora de centres educatius.
k) L’adequació, la rehabilitació o la millora d’edificis de propietat municipal per a 

l’atenció a persones en situació de dependència, així com la supressió de barreres 
arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat.

l) La construcció, l’adequació, la rehabilitació o la millora de centres de servicis 
socials, sanitaris, culturals i esportius.

m) Les de protecció i conservació del patrimoni històric i paisatgístic municipal.
n) Les destinades a la modernització de l’Administració municipal per mitjà de 

l’establiment de processos de gestió documental, digitalització i accés a xarxes de comunicació 
d’alta velocitat, fixes i mòbils, amb especial consideració per a aquells processos de 
modernització tecnològica que tinguen com a objectiu fer complir el mandat de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als servicis públics.

2. Els ajuntaments la població dels quals no supere els 2.000 habitants podran, a 
més, realitzar a càrrec del present Fons contractes que tinguen com a objecte obres de 
millora de les xarxes viàries i d’adequació, rehabilitació o regeneració d’entorns i espais 
públics urbans.

3. Així mateix, podran finançar-se a càrrec del Fons els contractes de subministrament 
definits en l’article 9 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
per a l’equipament dels edificis i les instal·lacions que siguen objecte dels projectes 
previstos en els apartats anteriors. El finançament dels dits contractes no podrà superar el 
20 per cent de l’import del projecte a què estiguen vinculats.

En tot cas, no podrà fraccionar-se el seu objecte a fi de no superar eixa quantitat.
4. Sense perjuí del que preveuen els apartats anteriors, podran finançar-se a més els 

contractes de subministrament que tinguen com a objecte l’adquisició d’equips i sistemes 
de telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i programes; 
així com els contractes de servicis que tinguen com a objecte la implantació i el 
desenrotllament de sistemes i programes informàtics dirigits a fer complir el mandat de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, però en 
quedaran exclosos els servicis de manteniment.

5. En el cas que l’import final d’adjudicació del contracte d’obres siga inferior a l’import 
autoritzat en la resolució del secretari d’estat de Cooperació Territorial, a causa de les 
baixes realitzades, els ajuntaments podran aplicar la diferència prioritàriament al 
finançament dels increments impositius que normativament hagen sigut establits, a la 
realització de modificacions en el contracte a què es referix l’article 202 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i a l’adquisició de nous subministraments dels ja autoritzats 
en l’esmentada resolució, sempre que el total del finançament dels dits contractes no 
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sobrepasse el límit del 20 per cent de l’import del projecte a què estiguen vinculats, d’acord 
amb l’apartat anterior.

Article 10. Requisits de les obres i altres inversions finançables.

1. Les obres objecte dels contractes han de ser de nova planificació i d’execució 
immediata.

2. S’entén que són obres de nova planificació aquelles l’execució de les quals no 
estiga prevista en el pressupost consolidat de l’entitat local per a l’any 2009 ni en el 
pressupost consolidat per a 2010.

3. 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 
de Política Territorial de la resolució 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.

4. Amb càrrec al Fons Estatal no podran finançar-se obres, subministraments o 
servicis que hagen rebut finançament procedent d’altres programes d’ajudes de qualsevol 
Administració pública, incloent-hi les procedents de la Unió Europea, llevat que es tracte 
d’ulteriors fases d’obres finançades a través del Fons Estatal d’Inversió Local creat pel 
Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre i es troben dins de la tipologia d’obres prevista 
en l’article 9 del present reial decret llei.

5. Els contractes d’obres han de tindre un valor estimat, calculat segons les regles de 
l’article 76 de la Llei de Contractes del Sector Públic, inferior o igual a 5.000.000 d’euros, 
sense perjuí de les modificacions que puguen establir-se posteriorment a la Unió Europea 
respecte als llindars dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada. En tot cas, no 
podrà fraccionar-se el seu objecte a fi de no superar eixa quantitat.

Els contractes de subministrament i de servicis han de tindre, en tot cas, un valor 
estimat, calculat segons les regles de l’article 76 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
inferior a 200.000 euros cada un, sense perjuí de les modificacions que puguen establir-se 
posteriorment a la Unió Europea respecte als llindars dels contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada.

6. La licitació de les obres, els subministraments o els servicis 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.

7. Excepcionalment, el Ministeri de Política Territorial podrà autoritzar l’execució 
directa de les obres per part de l’ajuntament afectat quan este no supere la xifra de 200 
habitants, d’acord amb les xifres de població corresponents a cada municipi establides pel 
Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de 2008, 
sense perjuí dels necessaris ajustos derivats de la configuració de nous municipis després 
de l’aprovació d’aquell.

Article 11. Import finançable.

1. El finançament de cada un dels projectes sol·licitats a càrrec del Fons cobrirà 
l’import real d’execució de l’obra, del contracte de subministrament o del contracte de 
servicis, fins al límit màxim derivat del pressupost autoritzat per resolució del secretari 
d’estat de Cooperació Territorial.

2. Així mateix, en el cas que la redacció del projecte i la direcció de les obres es 
contracte externament, de forma separada al contracte d’obres, l’import final del dit contracte 
podrà finançar-se també a càrrec del Fons. En tot cas, la contractació de la redacció del 
projecte haurà de ser posterior a l’entrada en vigor del present reial decret llei.

Article 12. Sol·licitud de finançament.

1. Els ajuntaments presentaran en el termini previst en l’article 4 una sol·licitud de 
finançament per cada projecte d’inversió per via electrònica, a través de la pàgina www.
mpt.es.
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2. Les sol·licituds, que seran presentades únicament pels alcaldes, secretaris de la 
respectiva corporació o persones autoritzades a este efecte, aniran dirigides a les 
subdelegacions del Govern i, en el cas de les comunitats autònomes uniprovincials, a les 
delegacions del Govern, de conformitat amb el model de sol·licitud electrònica que es 
determinarà d’acord amb la disposició final tercera.

3. A la sol·licitud haurà d’adjuntar-se la documentació següent:

a) Memòria explicativa de la inversió a realitzar en la qual s’especifique:

1r. La denominació de l’obra projectada, una breu descripció d’esta, la seua ubicació 
geogràfica en el terme municipal i la direcció concreta de l’obra.

En el cas dels contractes de subministraments o servicis previstos en l’article 9.4 
d’este reial decret llei, s’inclourà la denominació de la inversió projectada i una breu 
descripció d’esta.

2n. El pressupost de la inversió projectada i la data prevista d’adjudicació de l’obra. 
En el dit pressupost hauran d’incloure’s els gastos de redacció del projecte i la direcció 
d’obres, si seran objecte de contractació, i l’import i una breu descripció del contracte de 
subministrament per a l’equipament dels edificis i instal·lacions que siguen objecte dels 
dits projectes, si és procedent.

En relació amb els contractes de subministraments o servicis previstos en l’article 9.4 
del present reial decret llei, s’especificarà el pressupost de la inversió projectada i la data 
prevista d’adjudicació.

3r. Previsió de persones a ocupar en l’execució del projecte.

b) Certificació que és una obra, un subministrament o un servici no previstos en el 
pressupost de l’entitat per a l’any 2009 ni en el pressupost de 2010.

c) Acord del ple o de la junta de govern de l’ajuntament, segons siga procedent, en el 
qual s’aprove el projecte. En el dit acord ha d’especificar-se la denominació exacta del 
projecte i el seu import amb impostos i sense impostos.

Article 13. Procediment per a l’autorització del finançament.

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

2. En el termini dels deu dies següents a la recepció de la verificació de les sol·licituds 
a què es referix l’apartat anterior, i, en tot cas, a partir de l’1 de gener de 2010, el secretari 
d’estat de Cooperació Territorial dictarà la resolució d’autorització per al finançament de 
cada un dels projectes amb indicació dels recursos que siguen procedents, i ordenarà la 
seua publicació en la pàgina web del Ministeri de Política Territorial.

3. La Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial formularà les sol·licituds d’informació 
que siguen necessàries, i ho comunicarà als sol·licitants per via electrònica i a través de 
l’aplicació informàtica, per a, si és el cas, completar la sol·licitud i la documentació que 
l’acompanya.

Article 14. Execució directa de les obres.

En el supòsit que la resolució del secretari d’estat de Cooperació Territorial autoritze 
l’execució directa de les obres per l’ajuntament, la Direcció General de Cooperació Local 
lliurarà el 85 per cent de l’import autoritzat incrementat amb l’import de l’Impost sobre el 
Valor Afegit repercutible o l’impost assimilable.

Article 15. Adjudicacions de les obres, els subministraments i els servicis.

1. Els ajuntaments començaran la licitació de les obres, i dels servicis i subministraments 
previstos en l’article 9.4 del present reial decret llei, abans que transcórrega el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació en la pàgina web del Ministeri de Política 
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Territorial de la resolució d’autorització del secretari d’estat de Cooperació Territorial 
prevista en l’article 13.2.

2. Quan s’adjudiquen les obres, o els servicis i subministraments descrits en l’article 
9.4 que siguen objecte de finançament amb recursos del Fons, l’ajuntament presentarà, 
per via electrònica i a través de la pàgina www.mpt.es, un certificat del secretari de 
l’ajuntament amb la conformitat de l’alcalde, en el qual constaran:

a) El procediment de licitació de les obres, els servicis o els subministraments.
b) La data d’adjudicació definitiva.
c) La identitat de l’empresa adjudicatària.
d) El termini d’execució de les obres, els servicis o els subministraments.
e) L’import pel qual s’adjudica el contracte.
f) El nombre de persones a ocupar per les empreses adjudicatàries o els 

subcontractistes d’aquelles, especificant les que formen part de l’empresa i les de nova 
contractació.

g) El número de compte a què s’efectuarà el lliurament dels recursos. 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. Quan haja rebut el certificat, la Direcció General de Cooperació Local en verificarà 
el contingut amb les regles del present reial decret llei i alliberarà els recursos a favor del 
corresponent ajuntament pel 85 per cent de l’import d’adjudicació de les obres, o dels 
servicis o subministraments previstos en l’article 9.4, i, si és el cas, dels gastos d’elaboració 
del projecte i de la direcció d’obra, incrementat amb l’import de l’Impost sobre el Valor 
Afegit repercutible o impost assimilable segons la disposició addicional setze de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.

4. En els supòsits en què concórreguen causes de força major o impossibilitat material 
que impedisquen el compliment dels terminis de licitació i l’adjudicació, i que siguen 
degudament acreditades per qui exercix les funcions de fe pública, podran ampliar-se, 
amb l’autorització prèvia de la Direcció General de Cooperació Local.

Article 16. Justificació i última remesa de fons.

1. La data límit d’execució de les obres i de l’adquisició dels servicis i subministraments 
serà el 31 de desembre de 2010.

2. Els ajuntaments tindran de termini per a acreditar la realització de les inversions i 
la finalització de les obres, així com l’adquisició dels subministraments o servicis, fins a la 
finalització del primer trimestre de 2011.

No obstant això, la Direcció General de Cooperació Local, a sol·licitud raonada i 
degudament motivada de l’ajuntament, podrà atorgar una pròrroga, que no excedirà sis 
mesos, quan incidències no imputables a l’Administració contractant sorgides en l’execució 
del contracte d’obres, de subministraments o de servicis 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 ajustar-se al que preveu l’article 6.
3. La justificació es presentarà per via electrònica a través de la pàgina www.mpt.es. 

En el cas dels contractes d’obres, la justificació 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 un certificat de 
l’interventor o del secretari interventor en el qual s’acrediten l’execució del contracte i el 
pagament del preu, tant del contracte d’obres com, si és el cas, del contracte de redacció 
del projecte i la direcció de les dites obres, així com l’acta de recepció i la certificació final 
d’obra. En el cas dels contractes de subministrament lligats a la realització d’una obra, la 
justificació consistirà en la presentació d’un certificat de l’interventor o el secretari interventor 
en el qual s’acrediten l’execució del contracte i el pagament del preu, així com l’acta de 
recepció.
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En el supòsit de subministraments o servicis dels previstos en l’article 9.4 de la 
present norma, la justificació consistirà en una memòria d’actuació acreditativa dels llocs 
de treball creats o mantinguts, i un certificat de l’interventor o del secretari interventor en 
què s’acrediten l’execució del contracte i el pagament del preu, així com l’acta de 
recepció.

4. Es presentarà una justificació independent per cada una de les obres finançades, 
així com per cada un dels contractes de subministrament o servicis.

5. 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 15.3 i l’import real de l’obra executada, a la qual cosa 
s’afegirà l’import dels subministraments lligats a esta rebuts, amb el límit del pressupost 
autoritzat.

En el cas dels subministraments i servicis de l’article 9.4 d’este reial decret llei, 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 15.3 i l’import real executat, amb el límit del pressupost 
autoritzat.

Article 17. Especialitats en la contractació a realitzar pels ajuntaments.

1. La contractació de les obres, dels subministraments o dels servicis finançats 
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’hi aplicaran, a més, les següents 
normes procedimentals:

a) En tot cas, l’adjudicació provisional dels corresponents 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 a què fa referència el 
primer incís del paràgraf tercer de l’article 135.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic 
serà de 10 dies hàbils.

2. En els contractes que vagen a finançar-se amb càrrec al Fons haurà d’assegurar-se, 
per mitjà de la inclusió d’una clàusula que establisca 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 necessite emprar per a l’execució de les obres es trobe en situació de 
desocupació, prioritàriament en situació de desocupació de llarga duració i que siga 
requerit a través dels servicis públics d’ocupació.

3. Per a l’adjudicació dels contractes finançats a càrrec del Fons, els ajuntaments 
prendran 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 contribuirà al foment de 
l’ocupació.

4. L’expedient de contractació serà tramitat per l’ajuntament a càrrec del finançament 
que li haja sigut atribuït pel Fons. La resolució de l’autorització del finançament del projecte 
servirà d’acreditació als efectes previstos en 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 dels 
contractes previstos en este reial decret llei.

5. Els ajuntaments tindran l’obligació d’abonar als contractistes el preu de les obres, 
dels subministraments o dels servicis dins dels 30 dies naturals següents a la data de 
recepció per l’ajuntament de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que 
acrediten 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 30 dies naturals, 
computat des de la data d’aprovació pel contractista principal de la factura emesa pel 
subcontractista o subministrador.
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CAPÍTOL III

Finançament d’actuacions d’interés social

Article 18. Tipus de gastos corrents finançables.

Podran finançar-se amb càrrec al Fons gastos corrents de programes d’actuació de 
naturalesa social en què incórreguen els ajuntaments en l’exercici de les seues competències 
durant 2010, i estiguen previstos o s’incloguen en el pressupost municipal corresponent, 
d’acord amb el procediment i els límits fixats en els articles següents.

S’entén per este tipus de gastos els relatius a:

a) educació,
b) servicis d’atenció a les persones en situació de dependència,
c) els derivats de les prestacions de servicis socials i de promoció i reinserció social.

Article 19. Sol·licitud de finançament.

1. Els ajuntaments podran obtindre recursos del Fons per a finançar els programes 
d’actuació a què es referix l’article anterior, fins a l’import màxim del 20 per cent de la 
quantitat que per a cada ajuntament es determine en funció dels criteris de repartiment 
establits en l’article 3.

2. Els ajuntaments presentaran en el termini previst en l’article 4 una sol·licitud de 
finançament per cada programa d’actuació per via electrònica, a través de la pàgina 
www.mpt.es.

3. Les sol·licituds, que seran presentades únicament pels alcaldes, secretaris de la 
respectiva corporació o persones autoritzades a este efecte, aniran dirigides a les 
subdelegacions del Govern i, en el cas de les comunitats autònomes uniprovincials, a les 
delegacions del Govern, de conformitat amb el model de sol·licitud electrònica que es 
determinarà d’acord amb la disposició final tercera.

4. A la sol·licitud haurà d’adjuntar-se la documentació següent:

a) Memòria explicativa de la sol·licitud de finançament en què s’especifique el 
programa d’actuació, una estimació del nombre de beneficiaris del dit programa, així com 
el pressupost de gasto previst.

b) Acord del ple o de la junta de govern de l’ajuntament, segons siga procedent, en 
el qual s’aprove la presentació de la sol·licitud del programa d’actuació de què es tracte.

Article 20. Procediment per a l’autorització del finançament.

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

2. En el termini dels deu dies següents a la recepció de la verificació de les sol·licituds 
a què es referix l’apartat anterior, i en tot cas a partir de l’1 de gener de 2010, el secretari 
d’estat de Cooperació Territorial dictarà la resolució d’autorització per al finançament de 
cada un dels programes d’actuació amb indicació dels recursos que corresponguen, i 
ordenarà la seua publicació en la pàgina web del Ministeri de Política Territorial.

3. Una vegada publicada la resolució d’autorització en la pàgina web del Ministeri de 
Política Territorial, l’ajuntament presentarà, per via electrònica i a través de la pàgina www.
mpt.es, un certificat del secretari de l’ajuntament en què s’acredite que el gasto autoritzat 
es troba previst en el pressupost de l’ajuntament.

4. Quan s’haurà rebut el certificat, la Direcció General de Cooperació Local verificarà 
el seu contingut i lliurará els recursos a favor del corresponent ajuntament pel 85 per cent 
de l’import del programa d’actuació.

5. Així mateix, la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, si és el cas, formularà 
les sol·licituds d’informació que siguen necessàries, i ho comunicarà als sol·licitants per via 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 259  Dimarts 27 d'octubre de 2009  Secc. I. Pàg. 11

electrònica i a través de l’aplicació informàtica, per a, si és el cas, completar la sol·licitud i 
la documentació que l’acompanya.

Article 21. Justificació i última remesa de fons.

1. La data límit per a la realització d’estes actuacions és el 31 de desembre de 2010.
2. Els ajuntaments tindran de termini per a acreditar la realització d’estos gastos fins 

a la finalització del primer trimestre de 2011.
3. La justificació, que es presentarà per via electrònica a través de la pàgina www.

mpt.es, consistirà en una memòria acreditativa de les actuacions realitzades, incloent-hi el 
tipus de servicis i prestacions socials realitzades, així com el nombre de beneficiaris 
d’estos, junt amb un certificat de l’interventor o el secretari interventor en el qual s’acredite 
la relació de gastos en què s’ha incorregut per a la realització de les actuacions 
realitzades.

4. Es presentarà una justificació independent per cada un dels programes d’actuació 
finançats amb càrrec al Fons.

5. 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 20 i l’import real dels gastos realitzats, amb el límit del 
finançament aprovat per la resolució del secretari d’estat de Cooperació Territorial.

Disposició addicional primera. Contractació de treballadors.

1. Als efectes del que preveu el present reial decret llei, només es computaran els 
contractes realitzats o per realitzar amb els treballadors desocupats inscrits en els servicis 
públics d’ocupació corresponents com a demandants d’ocupació no ocupats.

També es computaran els contractes realitzats o per realitzar amb treballadors 
autònoms que hagen cessat en la seua activitat i que estiguen inscrits en els servicis 
públics d’ocupació corresponents com a demandants d’ocupació no ocupats.

2. Als efectes del que preveu este reial decret llei, s’entén per persones desocupades 
de llarga duració les que estiguen inscrites en els servicis públics d’ocupació corresponents 
com a demandants d’ocupació almenys 12 mesos abans de la data de contractació.

3. La contractació de persones desocupades a què es referix el present reial decret 
llei haurà de fer-se a través dels servicis públics d’ocupació corresponents.

Disposició addicional segona. Agrupacions i mancomunitats de municipis.

1. Les mancomunitats de municipis regulades en l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, podran presentar projectes de 
finançament fins a l’import màxim de la suma de les quantitats que, segons l’article 3.1, 
correspon a cada un dels ajuntaments que les integren sempre que no superen els límits 
establits per a cada contracte en este reial decret llei.

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 preveuen els articles 
12 i 19, substituint l’acord de l’ajuntament per l’acord de l’òrgan de govern a qui competisca 
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 desenrotllament i l’execució dels projectes previstos en este 
reial decret llei podran presentar projectes de finançament fins a l’import màxim de la suma 
de les quantitats que correspon a cada un dels ajuntaments que les integren.

A estos efectes, 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 sol·licituds inclourà els acords de tots els ajuntaments participants, 
d’acord amb el que preveueu els articles 12 i 19. A l’ajuntament responsable de la 
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presentació de la sol·licitud li correspondrà el compliment dels requisits sobre adjudicació 
i justificació dels projectes, segons el que disposa este reial decret llei.

Disposició addicional tercera. 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, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, les diputacions provincials i els consells insulars i els 
cabildos insulars prestaran assistència i cooperació jurídica i tècnica als municipis per a la 
preparació i la gestió de les sol·licituds de finançament regulades en este reial decret llei.

Disposició addicional quarta. Informació.

El Ministeri de Política Territorial 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 projectes adjudicats en els municipis corresponents al 
seu àmbit territorial.

Disposició addicional quinta. Plecs tipus de clàusules administratives.

Per a facilitar la tramitació dels corresponents expedients, en el termini de quinze dies 
comptats des de l’entrada en vigor d’este reial decret llei, la Junta Consultiva 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 preparació de la documentació 
necessària per a licitar i contractar les obres o subministraments finançats a càrrec del 
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local. Així mateix, este plec es farà públic 
a través de la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial.

Disposició addicional sexta. Identificació de la font de finançament.

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

A estos efectes, es reutilitzaran els cartells anunciadors de les obres realitzades durant 
l’exercici 2009 amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local aprovat pel Reial Decret Llei 
9/2008, de 28 de novembre, amb les modificacions que siguen necessàries. Amb este fi 
els ajuntaments facilitaran a les empreses contractistes els mencionats cartells.

Així mateix, en totes les activitats de difusió que realitzen els ajuntaments en relació 
amb les inversions o actuacions finançades amb el present Fons, haurà de constar la 
llegenda assenyalada en el paràgraf primer d’esta disposició addicional.

Disposició addicional sèptima. Obertura de compte corrent diferenciat per a la gestió del 
Fons.

El lliurament dels recursos del Fons que es realitze a cada entitat local s’ingressarà en 
un compte corrent habilitat específicament a este efecte. El dit compte corrent haurà de 
destinar-se exclusivament al finançament i pagament dels projectes d’inversió i les 
actuacions finançables a càrrec del Fons, i no podrà modificar-se durant la tramitació de 
l’expedient, excepte per causes de força major degudament acreditades, i amb l’autorització 
prèvia de la Direcció General de Cooperació Local. Per resolució del secretari d’estat de 
Cooperació Territorial s’establiran els criteris d’aplicació d’esta disposició addicional.

Disposició addicional octava. Aportació d’informació per part de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

L’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, una vegada feta publica la relació a què es referix l’article 3.2 en la pàgina web del 
departament, facilitaran als òrgans competents del Ministeri de Política Territorial les dades 
necessàries exclusivament a fi de comprovar el compliment de les obligacions tributàries i 
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amb la Seguretat Social de les entitats locals sol·licitants, amb les garanties previstes en 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Disposició addicional novena. Gastos del Fons en l’exercici 2009.

Les obligacions corresponents a gastos derivats de la gestió i comunicació institucional 
del Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local a què es referix l’article 2.4 que es 
generen en 2009, podran atendre’s amb càrrec al Fons amb el límit previst en l’esmentat 
article.

Disposició addicional deu. Creació de les comissions informatives.

Les comissions informatives a què es referix l’article 8 es crearan i funcionaran sense 
comportar cap increment de gasto públic. L’assistència a les dites reunions no comportarà 
compensació econòmica.

Disposició final primera. Títols competencials.

El present reial decret llei es dicta a l’empara de les competències estatals previstes 
en l’article 149.1.1a, 13a, 14a i 18a de la Constitució.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

Es faculta el titular del Ministeri de Política Territorial a adoptar les disposicions necessàries 
per a l’aplicació i el desplegament del que preveu el present reial decret llei.

Disposició final tercera. Model de presentació de sol·licituds.

En el termini d’una setmana des de l’entrada en vigor d’este reial decret llei, 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.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el dia que es publique en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 26 d’octubre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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