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REIAL DECRET 393/2006, de 31 de març, pel
qual es prorroga per a l’any 2006 el programa de renda activa d’inserció per a desocupats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina, regulat pel
Reial decret 205/2005, de 25 de febrer.
(«BOE» 94, de 20-4-2006.)

L’apartat 4 de la disposició final cinquena del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, habilita
el Govern perquè reguli, dins de l’acció protectora per
desocupació, l’establiment d’una ajuda específica
denominada renda activa d’inserció.
El Reial decret 205/2005, de 25 de febrer, va regular
per a l’any 2005 el programa de renda activa d’inserció
per a desocupats amb especials necessitats econòmiques
i dificultat per trobar feina, i la disposició final segona del
dit Reial decret permet que aquest programa es pugui
prorrogar per disposició expressa del Govern, amb la consulta prèvia als interlocutors socials.
Per això, considerant aquesta previsió normativa,
així com la finalitat, el contingut i els resultats assolits
amb el programa, es considera convenient prorrogar la
seva vigència per a l’any 2006, vinculada al pressupost
per a aquest any.
En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les organitzacions empresarials i sindicals
més representatives.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i
Afers Socials, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 31 de març de 2006,

1191

nir, si s’escau, el reconeixement de la renda activa
d’inserció amb la sol·licitud prèvia, que poden presentar des de la data de l’entrada en vigor fins al 31 de
desembre de 2006.
2. El programa que regula el Reial decret té efectes fins al 31 de desembre de 2006, sense perjudici que
les accions i percepcions que en deriven es puguin realitzar, concloure o percebre després d’aquesta data.
Disposició final segona.

Pròrroga.

El programa que regula el Reial decret 205/2005,
de 25 de febrer, la vigència del qual prorroga aquest
Reial decret, pot ser objecte d’una nova pròrroga per
disposició expressa del Govern, amb la consulta prèvia
als interlocutors socials.
Disposició final tercera.

Habilitació normativa.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per
dictar les normes necessàries per al desplegament i
l’aplicació d’aquest Reial decret.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 31 de març de 2006.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Afers Socials,

DISPOSO:
Article únic. Pròrroga per a l’any 2006 del programa
de renda activa d’inserció per a desocupats amb
especials necessitats econòmiques i dificultat per
trobar feina, regulat pel Reial decret 205/2005, de
25 de febrer.
Queda prorrogada per a l’any 2006 la vigència del
programa de renda activa d’inserció per a desocupats
amb especials necessitats econòmiques i dificultat per
trobar feina, regulat pel Reial decret 205/2005, de 25 de
febrer. Les referències a l’any 2005 contingudes en l’esmentat Reial decret s’han d’entendre fetes a l’any
2006.
Disposició addicional única.
en programes anteriors.

Treballadors admesos

Es poden admetre en el programa que estableix
aquest Reial decret els treballadors que compleixin els
requisits que exigeix el Reial decret 205/2005, de 25 de
febrer, així com les dues condicions següents:
a) No haver estat beneficiaris del programa de
renda activa d’inserció establert per a l’any 2005, llevat
que s’hi hagin incorporat perquè han acreditat un grau
de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, o la
condició de víctima de violència de gènere.
b) No haver estat beneficiaris de tres programes
anteriors de renda activa d’inserció.
Disposició final primera.

Vigència.

1. Els treballadors només poden ser admesos
en el programa que regula aquest Reial decret i obte-
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REIAL DECRET 394/2006, de 31 de març, pel
qual es modifica el Reial decret 2/2002, d’11 de
gener, pel qual es regula l’aplicació de la iniciativa comunitària «Leader Plus» i els programes
de desenvolupament endogen de grups d’acció
local, inclosos en els programes operatius integrats i en els programes de desenvolupament
rural (PRODER). («BOE» 94, de 20-4-2006.)

L’evolució en l’execució, tant de la iniciativa comunitària «Leader Plus», com del programa PRODER, ha posat
de manifest la necessitat d’adaptar la seva regulació, pel
que fa al procediment de transferències dels fons del
FEOGA Orientació i al límit, en relació amb les dotacions
públiques posades a la seva disposició, que els grups
d’acció local, que gestionen el programa PRODER amb
capacitat resolutòria plena, puguin destinar a despeses de
funcionament, en igualtat de condicions amb la què els
grups d’acció local que gestionen la iniciativa destinen a
aquest fi.
D’altra banda, en aplicació del que disposen els articles 7.7 i 31.2 del Reglament (CE) núm. 1260/1999 del Consell, de 21 de juny de 1999, pel qual s’estableixen disposicions generals sobre els fons estructurals, la Comissió ha

