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a) Per a les infraestructures: plànols de les obres, 
actes d’aprovació d’excavacions i armadura, informes de 
proves i de control dels formigons.

b) Per als altres subsistemes: plànols generals i de 
detall conformes a l’execució, esquemes elèctrics i 
hidràulics, esquemes dels circuits de comandament, des-
cripció dels sistemes informàtics i dels automatismes, 
notes de funcionament i manteniment, etc.

c) Llista dels components d’interoperabilitat incor-
porats al subsistema.

d) Còpies de les declaracions «CE» de conformitat o 
d’idoneïtat per a l’ús dels quals els esmentats compo-
nents han d’estar proveïts, d’acord amb el que disposa 
l’article 10, acompanyades, si s’escau, dels quaderns de 
càlculs corresponents i d’una còpia dels informes de les 
proves i inspeccions efectuades per organismes notificats 
sobre la base de les especificacions tècniques comunes.

e) Certificat de l’organisme notificat encarregat de la 
verificació «CE» que el projecte és conforme al que dis-
posa aquest Reial decret, acompanyat dels quaderns de 
càlculs corresponents visats per l’organisme esmentat i 
on es facin constar, si s’escau, les reserves formulades 
durant l’execució de les obres i que no s’hagin retirat, i 
acompanyat dels informes de visites i auditories que hagi 
elaborat un compliment de la seva missió, segons s’in-
dica en els punts 5.3 i 5.4.

5. Vigilància.
5.1 La vigilància «CE» té per finalitat assegurar-se 

que s’han complert les obligacions derivades de l’expedi-
ent tècnic durant la realització del subsistema.

5.2 L’organisme notificat encarregat de verificar la 
construcció o fabricació ha de poder entrar, en tot 
moment, en les obres, tallers de fabricació, zones d’em-
magatzematge i, si s’escau, de prefabricació, en les instal-
lacions d’assaig i, en general, en qualsevol lloc que consi-
deri necessari per al compliment de la seva funció. 
L’entitat contractant li ha de remetre o fer que li remetin 
tots els documents pertinents i, en particular, els plànols 
d’execució i la documentació tècnica del subsistema.

5.3 L’organisme notificat que verifiqui la realització 
ha de portar a terme auditories periòdiques per assegu-
rar-se que es compleix el que disposa aquest Reial decret, 
i ha de presentar en aquell moment un informe de l’audi-
toria esmentada als professionals encarregats de la realit-
zació. Pot exigir ser convocat en determinades fases de 
l’obra.

5.4 D’altra banda, l’organisme notificat pot visitar 
sense previ avís les obres o els tallers de fabricació. En 
ocasió d’aquestes visites, pot efectuar auditories comple-
tes o parcials. Ha de facilitar un informe de la visita i, si 
s’escau, un informe de l’auditoria als professionals encar-
regats de la realització.

6. Presentació.–L’expedient complet a què es refereix 
el punt 4 s’ha de dipositar, en suport del certificat de con-
formitat expedit per l’organisme notificat encarregat de la 
verificació del subsistema en condicions de funciona-
ment, davant l’entitat contractant o el seu representant. 
L’expedient s’ha d’adjuntar a la declaració «CE» de verifi-
cació que l’entitat contractant ha de remetre al director 
general de Ferrocarrils.

L’entitat contractant ha de conservar una còpia de l’ex-
pedient durant tota la vida útil del subsistema. L’expedient 
s’ha de remetre als altres estats membres de la Unió 
Europea quan ho sol·licitin.

7. Publicació.–Tots els organismes notificats han de 
publicar amb caràcter periòdic la informació pertinent 
relacionada amb:

a) Les sol·licituds de verificació «CE» rebudes.
b) Els certificats de conformitat expedits.
c) Els certificats de conformitat denegats.

8. Llengua.–Els expedients i la correspondència rela-
cionats amb els procediments de verificació «CE» s’han 
de redactar en castellà.

ANNEX VII

Criteris mínims que ha de tenir en compte la Direcció 
General de Ferrocarrils per a la notificació d’organismes

1. L’organisme, el seu director i el personal encarre-
gat de les verificacions no poden intervenir, ni directa-
ment ni en qualitat de mandataris, en el disseny, fabrica-
ció, construcció, comercialització o manteniment dels 
components d’interoperabilitat o subsistemes ni en la 
seva explotació. Aquesta circumstància no exclou la pos-
sibilitat d’un intercanvi d’informació tècnica entre el fabri-
cant o el constructor i l’organisme.

2. L’organisme ha de disposar del personal i posseir 
els mitjans necessaris per complir adequadament les tas-
ques tècniques i administratives relacionades amb la 
realització de les verificacions; també ha de tenir accés al 
material necessari per a les verificacions excepcionals.

En particular, l’organisme i el personal encarregat de 
les verificacions han de gaudir d’independència funcional 
tant de les autoritats designades per expedir les autoritza-
cions de posada en servei en el marc de la normativa 
vigent, les llicències d’empreses ferroviàries i els certifi-
cats de seguretat, com així mateix de les entitats a càrrec 
de les investigacions en cas d’accident.

3. El personal encarregat de la inspecció ha de tenir:
a) Una adequada formació tècnica i professional.
b) Coneixements satisfactoris sobre les obligacions 

relatives als controls que realitza, i una pràctica suficient 
en els controls esmentats.

c) L’aptitud necessària per redactar els certificats, les 
actes i els informes en què es plasmen els controls efectuats.

4. Ha de quedar garantida la independència del per-
sonal encarregat de la inspecció. La remuneració d’un 
agent no pot anar en funció del nombre d’inspeccions que 
efectuï ni dels resultats d’aquests.

5. L’organisme ha de subscriure una assegurança de 
responsabilitat civil.

6. El personal de l’organisme està obligat al secret 
professional en tot el que arribi a conèixer en l’exercici de 
les seves funcions (llevat de davant les autoritats adminis-
tratives competents de l’Estat en què exerceix la seva 
activitat) en el marc d’aquest Reial decret o de qualsevol 
norma de dret intern per la qual s’apliqui la Directiva 
96/48/CE, del Consell, de 23 de juliol de 1996, relativa a la 
interoperabilitat del sistema ferroviari transeuropeu d’alta 
velocitat. 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 6248 REIAL DECRET 357/2006, de 24 de març, pel 
qual es regula la concessió directa de determi-
nades subvencions en els àmbits de l’ocupació 
i de la formació professional ocupacional. 
(«BOE» 83, de 7-4-2006.)

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, disposa que el procediment ordinari de conces-
sió de subvencions s’ha de tramitar en règim de concur-
rència competitiva, que s’inicia sempre d’ofici, mitjançant 
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convocatòria aprovada per l’òrgan competent. No obstant 
això, aquesta Llei, a l’article 22.2.c), estableix que, amb 
caràcter excepcional, es poden concedir de manera 
directa les subvencions en què s’acreditin raons d’interès 
públic, social, econòmic o humanitari, o altres deguda-
ment justificades que dificultin la convocatòria pública. 
Les normes especials reguladores d’aquestes subven-
cions s’han d’aprovar per reial decret, a proposta del 
ministre competent i amb l’informe previ del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, de conformitat amb el que preveu 
l’article 28.2 i 3 de la Llei esmentada.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal i, si s’escau, els 
serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes 
estan desenvolupant diferents programes i mesures inte-
grats en les polítiques actives d’ocupació que tenen com 
a principal objectiu facilitar les possibilitats d’accés dels 
aturats al mercat laboral, o bé pel seu compte o per 
compte d’altri. En les subvencions dels programes a què 
es refereix aquest Reial decret hi concorren circumstàn-
cies singulars i raons d’interès públic, econòmic i social 
que dificulten la seva convocatòria pública i justifiquen el 
seu atorgament en règim de concessió directa.

El col·lectiu de les persones amb discapacitat, a causa 
de les seves circumstàncies personals i socials, troba més 
dificultats per accedir a una ocupació. L’aplicació del 
règim de concurrència competitiva per a la tramitació de 
les ajudes que potencien la seva integració laboral en les 
empreses del mercat normalitzat de treball, en els centres 
especials d’ocupació i en els enclavaments laborals, així 
com de les que faciliten l’autoocupació pot suposar un 
seriós obstacle per a la consecució d’aquest objectiu.

D’altra banda, les convocatòries públiques poden obs-
taculitzar la gestió de determinats programes dirigits a la 
promoció de l’ocupació autònoma. Les possibilitats de 
negoci i l’oportunitat de crear una empresa depenen de 
moltes variables que difícilment poden coincidir amb 
l’àmbit temporal d’una convocatòria que té uns terminis 
limitats. Molts projectes d’autoocupació, davant la impos-
sibilitat de poder concórrer a les convocatòries, deixarien 
de disposar del finançament que el programa de promo-
ció de l’ocupació autònoma preveu.

Les subvencions consistents en l’abonament de quo-
tes a la seguretat social dels treballadors que han perce-
but la prestació per desocupació en la modalitat de paga-
ment únic, i que estan regulades en l’Ordre del Ministeri 
de Treball i Seguretat Social de 13 d’abril de 1994, s’han 
d’exceptuar del procediment en règim de concurrència 
competitiva, perquè es tracta d’un dret el reconeixement 
del qual està vinculat a l’obtenció de la capitalització de la 
prestació per desocupació, d’acord amb el que preveu el 
Reial decret 1044/1985, de 19 de juny, pel qual s’estableix 
l’abonament de la prestació per desocupació en la moda-
litat de pagament únic.

En el cas de les subvencions concedides a través de la 
col·laboració del Servei Públic d’Ocupació Estatal amb el 
Ministeri de Defensa, en el marc dels convenis de col-
laboració subscrits per a la formació ocupacional i la 
inserció professional dels militars professionals de tropa i 
marineria amb una relació de serveis de caràcter tempo-
ral, que es gestionen amb càrrec a la reserva de crèdit que 
regula l’article 13.e) de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, 
d’ocupació, atès que la col·laboració s’estableix entre 
òrgans de la mateixa administració pública les actuacions 
dels quals van encaminades a la consecució dels interes-
sos generals i pel fet que el Ministeri de Defensa és l’únic 
beneficiari d’aquestes subvencions, no és procedent el 
règim de concurrència competitiva.

El Reial decret 939/1997, de 20 de juny, pel qual es 
regula l’afectació, al programa de foment de l’ocupació 
agrària, de crèdits per a inversions de les administracions 
públiques a les comunitats autònomes d’Andalusia i 
Extremadura i a les zones rurals deprimides, regula la 
concessió de subvencions a les corporacions locals situa-

des en aquests territoris per a l’execució de projectes 
d’interès general i social, que tenen com a finalitat garan-
tir un complement de renda o generar ocupació estable 
per als treballadors eventuals agraris amb dificultats d’ac-
cés al mercat de treball, d’aquí la conveniència de la seva 
concessió directa.

La concessió de les beques i ajudes per als alumnes 
de cursos del Pla nacional de formació i inserció profes-
sional i les beques per als alumnes de projectes d’escoles 
taller i cases d’oficis està vinculada a la seva participació 
en aquests. Per tant, sempre que els alumnes compleixin 
els requisits que estableix la normativa reguladora 
d’aquests programes, la concessió de les beques i ajudes 
s’ha de produir de manera immediata, sense que sigui 
necessària la seva concurrència amb altres beneficiaris, 
perquè tots els alumnes tenen, en principi, pel sol fet de 
ser-ho, dret a percebre-les.

En les subvencions a les empreses per la realització de 
pràctiques a les seves instal·lacions per part dels alumnes 
del Pla nacional de formació i inserció professional, no és 
necessària la concurrència amb altres beneficiaris, perquè 
aquestes pràctiques van sempre annexes a cursos prèvia-
ment aprovats, i la subvenció es concedeix sempre que 
les empreses compleixin els requisits que estableix la 
norma reguladora.

En el cas de les subvencions concedides dins el Pla 
nacional de formació i inserció professional en el marc de 
convenis amb compromís de contractació, la planificació 
de les necessitats d’augment de la plantilla per part de les 
entitats subscriptores dels convenis amb el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal depèn de l’evolució del mercat, cosa 
que dificulta la convocatòria pública per subscriure’ls.

Finalment, la concessió de pròrrogues de la subvenció 
per contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament 
local està vinculada a l’aprovació de la subvenció per la 
contractació inicial d’aquests agents. Les corporacions 
locals tenen dret a la pròrroga de la subvenció en funció 
del compliment dels objectius assenyalats a la memòria 
projecte sobre la base de la qual es va concedir la subven-
ció inicial i sempre que hagin justificat la despesa del 
període subvencionat anterior. No és necessari, per tant, 
que s’estableixi concurrència amb altres beneficiaris, per-
què la concessió seria directa, prèvia comprovació dels 
requisits esmentats.

La Conferència Sectorial d’Assumptes Laborals, a la 
reunió celebrada el 30 de gener de 2006, ha estat infor-
mada d’aquest Reial decret.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i 
Afers Socials, amb l’informe previ del Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres a la reunió del dia 24 de març de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte autoritzar la conces-
sió directa de determinades subvencions en els àmbits de 
l’ocupació i de la formació professional ocupacional, així 
com establir les seves normes reguladores, a l’empara del 
que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, en relació amb l’arti-
cle 28.2 i 3 de l’esmentada Llei, atenent la singularitat 
derivada de les difícils circumstàncies d’integració laboral 
dels col·lectius afectats o de les seves peculiars necessi-
tats formatives, que permeten apreciar la concurrència de 
raons d’interès públic, econòmic i social que dificulten la 
convocatòria pública de les esmentades subvencions.
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Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Les subvencions i ajudes a les quals és aplicable 
aquest Reial decret són les següents:

a) Subvencions per al foment de l’ocupació de les 
persones amb discapacitat, a què es refereix el capítol II 
del Reial decret 1451/1983, d’11 de maig, pel qual, en com-
pliment de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, es regula l’ocupa-
ció selectiva i les mesures de foment de l’ocupació de 
treballadors minusvàlids, desenvolupat per l’Ordre del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social de 13 abril de 1994.

b) Subvencions per a la integració de persones amb 
discapacitat en centres especials d’ocupació i treball autò-
nom, previstes en el Reial decret 2273/1985, de 4 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels centres 
especials d’ocupació, i en l’Ordre del Ministeri de Treball i 
Afers Socials de 16 octubre de 1998, per la qual s’establei-
xen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes 
i subvencions públiques destinades al foment de la inte-
gració laboral dels minusvàlids en centres especials 
d’ocupació i treball autònom.

c) Subvencions per al trànsit de l’ocupació protegida 
a l’ocupació en el mercat de treball ordinari, a través dels 
enclavaments laborals, que preveuen els articles 12 i 13 
del Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es 
regulen els enclavaments laborals com a mesura de 
foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

d) Subvencions per a la promoció de l’ocupació 
autònoma a què es refereix el Programa III de l’Ordre del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social de 21 de febrer de 
1986, per la qual s’estableixen diversos programes de 
suport a la creació de llocs de treball, desenvolupada per 
l’Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 22 de 
març de 1994.

e) Subvencions consistents en l’abonament de quo-
tes a la Seguretat Social als perceptors de la prestació per 
desocupació en la modalitat de pagament únic, que esta-
bleix el Reial decret 1044/1985, de 19 de juny, pel qual 
s’estableix l’abonament de la prestació de desocupació 
en la modalitat de pagament únic, desenvolupat per l’Or-
dre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 13 d’abril 
de 1994, i d’acord amb el que preveu la disposició transi-
tòria quarta de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de 
mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció 
per desocupació i millora de l’ocupabilitat, modificada pel 
Reial decret 1413/2005, de 25 de novembre.

f) Subvencions al Ministeri de Defensa per a la for-
mació professional ocupacional i inserció professional 
dels militars professionals de tropa i marineria amb una 
relació de serveis de caràcter temporal, en el marc dels 
convenis de col·laboració a què es refereix la disposició 
addicional quarta del Reial decret 631/1993, de 3 de maig, 
pel qual es regula el Pla nacional de formació i inserció 
professional.

g) Beques i ajudes de transport, manutenció i allotja-
ment per a alumnes del Pla nacional de formació i inser-
ció professional, que preveu l’article 6 del Reial decret 
631/1993, de 3 de maig, pel qual es regula el Pla nacional 
de formació i inserció professional, desenvolupat pels 
articles 17 i 18 de l’Ordre del Ministeri de Treball i Segure-
tat Social de 13 d’abril de 1994.

h) Beques per a alumnes del programa d’escoles 
taller i cases d’oficis, a què es refereixen els articles 5 i 17 
de l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 14 de 
novembre de 2001, per la qual es regula el programa d’es-
coles taller i cases d’oficis i les unitats de promoció i des-
envolupament i estableix les bases reguladores de la 
concessió de subvencions públiques als programes 
esmentats.

i) Subvencions a les corporacions locals per la con-
tractació de determinats treballadors per a l’execució de 
projectes d’interès general i social afectes al Programa de 

foment de l’ocupació agrària, que tinguin com a finalitat 
garantir un complement de renda a través de la distribu-
ció de l’ocupació disponible i, si s’escau, generar ocupa-
ció estable.

Aquestes subvencions es concedeixen en el marc del 
que estableix el Reial decret 939/1997, de 20 de juny, pel 
qual es regula l’afectació, al programa de foment de l’ocu-
pació agrària, de crèdits per a inversions de les adminis-
tracions públiques a les comunitats autònomes d’Andalu-
sia i Extremadura i a les zones rurals deprimides. Així 
mateix, els és aplicable, en tot el que no s’oposi a aquesta 
norma i a aquest Reial decret, el que disposa l’Ordre del 
Ministeri de Treball i Afers Socials de 26 d’octubre de 
1998, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió 
de subvencions per l’Institut Nacional d’Ocupació, en 
l’àmbit de col·laboració amb les corporacions locals per a 
la contractació de treballadors desocupats en la realitza-
ció d’obres i serveis d’interès general i social.

j) Subvencions a les empreses per compensar les 
pràctiques professionals que preveu l’article 4.2 del Reial 
decret 631/1993, de 3 de maig, pel qual es regula el Pla 
nacional de formació i inserció professional, desenvolu-
pat per l’article 12 de l’Ordre del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social de 13 d’abril de 1994.

k) Subvencions a les entitats públiques o privades 
de formació o a les empreses per a la impartició d’accions 
de formació professional ocupacional, en el marc dels 
convenis de col·laboració que incorporin el compromís 
exprés de contractar un percentatge d’alumnes formats, 
d’acord amb el que preveu l’article 8.2.c) del Reial decret 
631/1993, de 3 de maig, pel qual es regula el Pla nacional 
de formació i inserció professional, desenvolupat pels 
articles 15 i 16 de l’Ordre del Ministeri de Treball i Segure-
tat Social de 13 d’abril de 1994.

l) Pròrroga de les subvencions per a la contractació 
d’agents d’ocupació i desenvolupament local, a què es 
refereixen els articles 10.2 i 14 de l’Ordre del Ministeri de 
Treball i Afers Socials de 15 de juliol de 1999, per la qual 
s’estableixen les bases de concessió de subvencions 
públiques per al foment del desenvolupament local i 
impuls dels projectes i empreses qualificats com a I+O.

2. Les remissions a les normatives reguladores de 
subvencions i ajudes que preveu l’apartat anterior s’ente-
nen efectuades també a les normes que les modifiquin o 
substitueixin, llevat d’excepció expressa establerta en 
aquestes.

Article 3. Règim jurídic.

1. Aquestes subvencions es regeixen, a més del que 
disposa aquest Reial decret, per les previsions de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, lle-
vat del que afecti l’aplicació dels principis de publicitat i 
concurrència, per les disposicions reglamentàries dicta-
des en el seu desplegament i per l’Ordre TAS/816/2005, de 
21 de març, per la qual s’adeqüen al règim jurídic esta-
blert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, les normes reguladores de subvencions que 
concedeixi el Servei Públic d’Ocupació Estatal en els 
àmbits d’ocupació i de formació professional ocupacio-
nal, a excepció del que disposen els articles 4 i 5.

2. Les normes esmentades a l’article 2 d’aquest Reial 
decret, en tot el que no s’oposin al que estableixen les 
assenyalades a l’apartat 1, són aplicables als punts 
següents:

a) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de 
les subvencions.

b) Requisits que han de reunir els beneficiaris per a 
l’obtenció de les subvencions i forma d’acreditar-los.

c) Modalitats d’ajuda.
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d) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris 
per determinar-la.

e) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres sub-
vencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’orga-
nismes internacionals.

f) Obligacions dels beneficiaris.
g) Règim de justificació de l’aplicació donada a les 

subvencions i de l’aplicació dels fons percebuts.

Article 4. Finançament.

1. Els crèdits amb què es financen aquestes subven-
cions tenen el caràcter de fons d’ocupació d’àmbit nacio-
nal, que figuren en el pressupòsit de despeses del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal degudament identificats i desa-
gregats, d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 
56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació.

2. La distribució territorial dels crèdits corresponents 
als programes dels quals les comunitats autònomes 
hagin assumit la gestió realitzada pel Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal en l’àmbit del treball, l’ocupació i la forma-
ció, així com dels programes de suport a aquest, s’ha de 
fer de conformitat amb el procediment que estableix l’ar-
ticle 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària.

3. El que estableix l’apartat anterior no és aplicable 
en els supòsits de programes la gestió dels quals estigui 
reservada al Servei Públic d’Ocupació Estatal i li corres-
pongui en l’exercici de les seves competències, segons el 
que disposa l’article 13.e) de la Llei 56/2003, de 16 de 
desembre, d’ocupació.

Article 5. Procediment de concessió.

1. El procediment s’inicia a instància de part, mitjan-
çant sol·licitud de l’interessat adreçada a l’òrgan compe-
tent per resoldre sobre l’atorgament d’aquestes subven-
cions, en règim de concessió directa.

En les subvencions a què es refereix l’apartat 1.i) de 
l’article 2 la presentació de les sol·licituds pot ser prece-
dida d’un acte de convocatòria per part de l’òrgan compe-
tent per resoldre, que té el caràcter de pressupost dels 
diferents procediments que s’iniciïn posteriorment.

2. La forma en què s’ha de presentar la sol·licitud i la 
documentació que l’ha d’acompanyar, la instrucció i reso-
lució del procediment, així com la forma de pagament 
s’han d’ajustar al que preveuen les disposicions a què es 
refereix l’article 2.

3. L’òrgan competent ha de notificar la resolució 
sobre la concessió d’aquestes subvencions en el termini 
de sis mesos a comptar de la data en què la sol·licitud 
hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent 
per a la seva tramitació, llevat de les subvencions a què es 
refereixen els paràgrafs a), c) i l) de l’article 2, en les quals 
aquest termini és de tres mesos.

4. Transcorreguts els terminis assenyalats a l’apartat 
anterior sense haver-se notificat resolució expressa, es 
pot entendre desestimada per silenci administratiu la sol-
licitud presentada, d’acord amb el que estableix l’article 
25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en relació amb l’article 28.2 de la Llei 
esmentada.

Article 6. Reintegrament.

1. Donen lloc a l’obligació de reintegrar les quanti-
tats percebudes les causes d’invalidesa de la resolució de 
concessió recollides a l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. També és proce-
dent el reintegrament, total o parcial, i l’exigència de l’in-

terès de demora des de la data del pagament de la sub-
venció fins que s’acordi la procedència del seu 
reintegrament, en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei esmentada, així com en els altres previstos a les dis-
posicions assenyalades a l’article 2 d’aquest Reial decret.

2. En el cas d’incompliments parcials l’òrgan compe-
tent ha de determinar la quantitat que ha de reintegrar el 
beneficiari responent al principi de proporcionalitat en 
funció dels costos justificats i les actuacions acreditades, 
de conformitat amb el que disposa el número 2 de l’article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, en relació amb la lletra n) de l’apartat 3 de l’arti-
cle 17 de la Llei esmentada.

Disposició addicional única. Comunitats autònomes.

1. Aquest Reial decret, a excepció del que disposen 
els apartats f) i i) de l’article 2, es considera inclòs en la 
relació de normes reguladores de subvencions concedi-
des pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, als efectes esta-
blerts en els corresponents reials decrets sobre traspàs a 
les comunitats autònomes de la gestió realitzada pel Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal (INEM) en l’àmbit del treball, 
l’ocupació i la formació.

2. Les comunitats autònomes que hagin assumit el 
traspàs de la gestió realitzada pel Servei Públic d’Ocupa-
ció Estatal en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació, 
així com dels programes de suport a aquest han d’exercir 
les funcions que aquest Reial decret atribueix al Servei 
Públic d’Ocupació Estatal i que els corresponguin segons 
el que disposen els reials decrets de traspàs. Aquesta ges-
tió s’ha de fer d’acord amb el que estableixen aquest Reial 
decret i les normes de procediment i bases reguladores 
per a la concessió de subvencions que dictin les comuni-
tats autònomes per a la seva execució en funció de la seva 
pròpia organització.

Disposició transitòria única. Règim transitori dels proce-
diments.

1. Als procediments de concessió de subvencions 
pendents de resolució en la data d’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, iniciats a partir de la finalització del 
termini d’adequació que preveu la disposició transitòria 
primera de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, els és aplicable el que preveu l’Ordre 
TAS/816/2005, de 21 de març, per la qual s’adeqüen al 
règim jurídic que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, les normes regulado-
res de subvencions que concedeixi el Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal en els àmbits d’ocupació i de formació pro-
fessional ocupacional.

2. Els procediments de concessió de subvencions 
iniciats a l’entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, o durant el termini 
d’adequació abans assenyalat es regeixen per la norma-
tiva anterior que els sigui aplicable, segons el que dispo-
sen els apartats 1 i 2 de la disposició transitòria segona de 
la Llei general de subvencions esmentada.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret i en particular els apartats d), e) i) i j) de l’article 5 
de l’Ordre TAS/816/2005, de 21 de març, per la qual s’ade-
qüen al règim jurídic establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, les normes regulado-
res de subvencions que concedeixi el Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal en els àmbits d’ocupació i de formació pro-
fessional ocupacional, sense perjudici del que estableix la 
disposició transitòria única.
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Disposició final primera. Habilitació competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.7a de la Constitució.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per 
adoptar les disposicions necessàries per al desplegament 
i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de març de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

CAP DE L’ESTAT
 6472 LLEI ORGÀNICA 1/2006, de 10 d’abril, de 

reforma de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, 
d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valen-
ciana. («BOE» 86, d’11-4-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que la present veren i entengueren.
Sapiau: Que les Corts Generals han aprovat i jo vinc 

en sancionar la llei orgànica següent.

PREÀMBUL

La Comunitat Valenciana va sorgir com a conseqüèn-
cia de la manifestació de la voluntat autonòmica del poble 
de les províncies valencianes, després de l’etapa preauto-
nòmica, a la qual va accedir en virtut del Reial decret-llei 
10/1978, de creació del Consell del País Valencià.

Aprovada la Constitució Espanyola, va ser, en el seu 
marc, on la tradició valenciana provinent de l’històric 
Regne de València es va trobar amb la concepció moderna 
del País Valencià i va donar origen a l’autonomia valen-
ciana, com a integradora dels dos corrents d’opinió que 
emmarquen tot allò que és valencià en un concepte cultu-
ral propi en l’estricte marc geogràfic que abasta.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
promulgat per Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, va 
ser fruit del consens de les principals forces polítiques 
valencianes que volgueren recuperar l’autogovern del 
nostre poble, fent ús del dret a l’autonomia que la Consti-
tució Espanyola reconeix a tota nacionalitat. A pesar que 
la via per la qual el poble valencià accedí a l’autonomia 
fou una via intermèdia entre les dels articles 143 i 151 de 
la Constitució, el nostre Estatut ha garantit, com a norma 
institucional bàsica de la Comunitat Valenciana, la recupe-
ració de l’autogovern del poble valencià i les seues insti-
tucions, exercint les competències assumides dins del 
marc constitucional, com correspon a la seua condició de 
nacionalitat històrica.

S’ha assumit per totes les valencianes i tots els valen-
cians que, des que el nostre Estatut es va aprovar, el des-
enrotllament polític, econòmic, cultural i social de la 
Comunitat Valenciana ha generat un innegable progrés a 
totes les persones que en ella residixen. Gaudir d’un 
ordenament jurídic propi, fruit de la important activitat 
legislativa de Les Corts i de l’exercici de la potestat regla-
mentària del Consell, ha generat un desenrotllament ins-
titucional que ha permés l’autogovern i el reforçament de 
la seua identitat.

Han passat més de vint-i-dos anys des de l’aprovació 
del nostre Estatut i és el moment de fer una reforma 
necessària. És necessària perquè adaptar el nostre Estatut 
a la realitat actual de la Comunitat Valenciana és millorar 
la qualitat de vida de les valencianes i dels valencians als 
nous temps, i així ho demanen.

En estos vint-i-dos anys l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana ha demostrat de sobra la seua vali-
desa i efectivitat. Fins este moment, Les Corts han dut a 
terme dos reformes de l’Estatut d’Autonomia de la Comu-
nitat Valenciana. La primera d’elles mitjançant Llei Orgà-
nica 4/1991 de 13 de març, que modificava l’article 12.4, va 
determinar que la data per a celebrar les eleccions auto-
nòmiques seria el quart diumenge de maig. La segona i 
darrera reforma, mitjançant Llei Orgànica 5/1994, de 24 de 
març, va suposar la inclusió d’una nova disposició addi-
cional tercera que expressava que «totes les competèn-
cies atribuïdes per este Estatut hi queden incorporades 
plenament i s’assumixen amb caràcter estatutari per la 
Generalitat Valenciana». Al mateix temps es derogaven 
les disposicions transitòries primera i segona que feien 
referència a la validació competencial. També, alhora, es 
derogava, mitjançant Llei Orgànica 12/1994, de 24 de 
març, aprovada en Les Corts, i posteriorment en les Corts 
Generals, la Llei Orgànica 12/1982, de 10 d’agost, de Trans-
ferències a la Comunitat Valenciana de Competències en 
Matèria de Titularitat Estatal, «LOTRAVA».

Ara el que es pretén, mitjançant esta Proposició de 
Llei de Les Corts, és fer una reforma de molt més calat, 
una reforma substancial que permeta disposar d’un Esta-
tut que, dins del marc constitucional, estiga equiparat al 
més alt nivell. La realitat vigent és molt distinta a la de 
l’any 1982 quan es va aprovar l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana. Per això és necessari que s’incor-
poren aquelles competències, acompanyades del finança-
ment adequat, que permeta al nostre autogovern gaudir 
d’un sostre competencial el més alt possible, tant afegint 
en l’Estatut totes aquelles competències assumides des 
de 1982 i que ara no figuren, com aquelles altres emer-
gents. De forma exhaustiva, s’incorporen els drets de les 
ciutadanes i dels ciutadans valencians, la promoció i 
defensa d’estos pels poders públics i la menció expressa 
d’una sèrie de valors i drets universals de les persones 
entre els quals destaquen els drets socials, drets dels ciu-
tadans davant l’administració de justícia i aquells altres 
drets emergents als quals la societat valenciana ni pot ni 
vol renunciar. Són els referits a noves tecnologies, defensa 
dels consumidors i usuaris entre altres, inclús el dret a 
l’associacionisme.

Així mateix, el dret a l’aigua de qualitat i a l’aprofita-
ment dels excedents d’altres conques, d’acord amb la 
Constitució i la legislació estatal, drets del sector agrari 
valencià, de la protecció del medi ambient i al desenrotlla-
ment de polítiques actives d’infraestructures.

Els drets de les valencianes i valencians queden reco-
llits en el Títol II. Són titulars dels drets, deures i llibertats 
reconeguts en la Constitució Espanyola i en els instru-
ments internacionals de Drets Humans, Pactes Internacio-
nals de Drets Civils i Polítics i de Drets Econòmics, Socials 
i Culturals, Convenció Europea de Drets de l’Home i Lli-
bertats Fonamentals i en la Carta Social Europea, pels 
quals vetlaran els poders públics valencians. Els drets a 
una bona administració i l’accés als documents de l’admi-


