
3354 Dissabte 16 desembre 2006 Suplement núm. 28

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

21239  REIAL DECRET 1369/2006, de 24 de novembre, 
pel qual es regula el programa de renda activa 
d’inserció per a aturats amb especials necessi-
tats econòmiques i dificultat per trobar feina. 
(«BOE» 290, de 5-12-2006.)

Les directrius sobre l’ocupació de la Unió Europea desta-
quen la idea que una política eficaç davant l’atur no s’ha de 
basar exclusivament en la garantia d’ingressos, sinó en la 
combinació d’aquesta amb mesures adequades d’inserció 
laboral i, per això, proposen que els sistemes de prestacions 
socials fomentin activament la capacitat d’inserció dels atu-
rats, particularment d’aquells amb més dificultats.

Per donar resposta a aquestes directrius, el Reial decret 
236/2000, de 18 de febrer; el Reial decret 781/2001, de 6 de 
juliol; la disposició addicional primera de la Llei 45/2002, de 
12 de desembre; el Reial decret 945/2003, de 18 de juliol; el 
Reial decret 3/2004, de 9 de gener; el Reial decret 205/2005, 
de 25 de febrer, i el Reial decret 393/2006, de 31 de març, 
van regular els anys 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 
2006, respectivament, un programa de renda activa 
d’inserció, que combinava mesures d’ocupació actives 
amb passives. Els resultats dels programes han posat de 
manifest que s’ha de mantenir el doble objectiu de reinser-
ció laboral i protecció davant l’atur, de la forma dissenyada 
en aquests programes, per a la seva aplicació més eficaç 
als diferents col·lectius protegits.

Per això, 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, estableix: 
«S’habilita el Govern per regular, dins l’acció protectora 
per desocupació i amb el règim financer i de gestió esta-
blert en el capítol V del títol III d’aquesta Llei, l’establiment 
d’una ajuda específica, denominada renda activa 
d’inserció, adreçada als aturats amb especials necessitats 
econòmiques i dificultat per trobar feina que adquireixin 
el compromís de dur a terme actuacions afavoridores de 
la seva inserció laboral.»

La renda activa d’inserció forma part així de l’acció 
protectora per desocupació del règim públic de Seguretat 
Social, si bé amb caràcter específic i diferenciat del nivell 
contributiu i assistencial, a què es refereix l’apartat 1 de 
l’article 206 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, però a la qual és aplicable l’apartat 2 de l’esmentat 
article 206, quan estableix que aquesta acció protectora 
comprèn accions específiques de formació, perfecciona-
ment, orientació, reconversió o inserció professional a 
favor dels treballadors aturats.

En compliment de la disposició final cinquena esmen-
tada, aquest Reial decret estableix un programa pel qual 
es concedeix una renda activa d’inserció als aturats que 
subscriuen el compromís d’activitat en virtut del qual 
manifesten la plena disponibilitat per buscar feina activa-
ment, per treballar i per participar en les accions que ofe-
reixen els serveis públics d’ocupació i adreçades a afavo-
rir la inserció laboral. A partir d’aquest compromís, 
s’apliquen diferents polítiques d’ocupació, actives i passi-
ves, als diferents col·lectius als quals s’adreça el pro-
grama d’aturats en situació de necessitat i les possibilitats 
d’ocupació dels quals són inferiors: per tenir més de 45 
anys, aturats de llarga durada o emigrants retornats; o per 
ser aturats de qualsevol edat, discapacitats o víctimes de 
violència de gènere o domèstica, sempre que, en cada cas, 
compleixin els requisits exigits per ser-ne beneficiaris.

La modificació més importants que incorpora el pro-
grama que conté aquest Reial decret, en relació amb els 
programes anteriors, és que no es configura amb una 

durada anual, sinó que s’ordena amb caràcter permanent 
establint una garantia de continuïtat en la seva aplicació 
com un dret més i amb el mateix finançament que la resta 
de les prestacions i subsidis per desocupació, i també 
s’estableix la cotització a la Seguretat Social durant la 
percepció de la renda, de la forma recollida a l’article 
218.1.4. de la Llei general de la Seguretat Social.

A més, l’ajuda per al canvi de residència de les víctimes 
de violència de gènere o domèstica s’inclou a la disposició 
transitòria primera del Reial decret fins que s’estableixi un 
finançament i consignació pressupostària d’aquesta ajuda 
al marge del sistema de protecció per desocupació.

Finalment, aquest Reial decret deroga el 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 aturats amb 
especials necessitats econòmiques i de dificultat per tro-
bar feina, regulat pel Reial decret 205/2005, de 25 de febrer.

Aquest Reial decret ha estat consultat a les organitza-
cions 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 a la reunió del dia 24 de no-
vembre de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte la regulació del pro-
grama a què es refereix 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, que permet establir, dins l’acció protectora per des-
ocupació, una ajuda específica denominada renda activa 
d’inserció, adreçada als aturats amb especials necessitats 
econòmiques i dificultat per trobar feina, als quals es refe-
reix l’article 2, que adquireixin el compromís de dur a 
terme actuacions afavoridores de la seva inserció laboral, 
a què es refereix l’article 3.

Article 2. Requisits.

1. Poden ser beneficiaris del programa els treballadors 
aturats de menys de 65 anys que, en la data de sol·licitud 
d’incorporació, compleixin els requisits següents:

a) Tenir més de 45 anys.
b) Ser demandant d’ocupació inscrit ininterrompu-

dament com a aturat a l’oficina d’ocupació durant 12 
mesos o més. A aquests efectes, es considera interrom-
puda la demanda d’ocupació per haver treballat un 
període acumulat de 90 dies o més en els 365 anteriors a 
la data de sol·licitud d’incorporació al programa.

c) No tenir dret a les prestacions o subsidis per des-
ocupació, o a la renda agrària.

d) Estar mancat de rendes, de qualsevol naturalesa, 
superiors en còmput mensual al 75 per cent del salari 
mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de 
dues pagues extraordinàries.

A aquests efectes, encara que el sol·licitant no tingui 
rendes, en els termes anteriorment establerts, si té cònjuge 
i/o fills de menys de 26 anys, o majors incapacitats o menors 
acollits, únicament s’entén acomplert el requisit de manca 
de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants 
de la unitat familiar així constituïda, inclòs el sol·licitant, divi-
dida pel nombre de membres que la componen, no superi el 
75 per cent del salari mínim interprofessional, exclosa la part 
proporcional de dues pagues extraordinàries.

Es computa com a renda l’import dels salaris 
socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues 
d’assistència social concedides per les comunitats 
autònomes.

Es consideren rendes les recollides a l’article 215.3.2 
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
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2. Així mateix, poden ser beneficiaris del programa 
els treballadors aturats de menys de 65 anys que, en la 
data de sol·licitud d’incorporació, reuneixin els requisits 
previstos en algun dels paràgrafs següents:

a) Acreditar una minusvalidesa en grau igual o supe-
rior al 33 per cent, o tenir reconeguda una incapacitat que 
suposi una disminució en la seva capacitat laboral del 
percentatge anteriorment indicat, sempre que es com-
pleixin els requisits exigits a l’apartat 1, excepte el recollit 
en el paràgraf a).

b) Ser treballador emigrant que, després d’haver 
retornat de l’estranger en els 12 mesos anteriors a la 
sol·licitud, hagi treballat, com a mínim, sis mesos a 
l’estranger des de la seva última sortida d’Espanya i esti-
gui inscrit com a demandant d’ocupació, sempre que es 
compleixin els requisits exigits a l’apartat 1, excepte el 
que recull el paràgraf b).

c) Tenir acreditada per l’Administració competent la 
condició de víctima de violència de gènere o domèstica, 
excepte quan convisqui amb l’agressor, i estar inscrita 
com a demandant d’ocupació, sempre que es compleixin 
els requisits exigits a l’apartat 1, excepte els que recullen 
els paràgrafs a) i b).

Als efectes d’aquest programa, la violència domèstica 
que preveu l’article 173 del Codi penal queda limitada a 
l’exercida sobre el cònjuge o persona lligada per una rela-
ció d’afectivitat anàloga o sobre els fills o els pares.

3. Els beneficiaris de pensions d’invalidesa no con-
tributiva poden ser incorporats al programa si com-
pleixen, en el moment de la sol·licitud, els requisits que 
exigeix aquest article, excepte el que estableix l’apartat 
1.d) per la percepció de la pensió, sempre que s’acrediti 
que deixen de percebre-la, a través d’una certificació de 
l’Administració competent sobre la suspensió de la pen-
sió a partir de la data en què s’iniciï la meritació de la 
renda activa d’inserció.

4. Els treballadors, a més de complir els requisits 
exigits en els apartats anteriors d’aquest article, han de 
complir els dos següents:

a) No haver estat beneficiari de la renda activa 
d’inserció en els 365 dies naturals anteriors a la data de 
sol·licitud del dret a l’admissió al programa, llevat del cas 
en què acreditin un grau de minusvalidesa igual o supe-
rior al 33 per cent o la condició de víctima de violència de 
gènere o domèstica.

b) No haver estat beneficiari de tres drets en el pro-
grama de renda activa d’inserció anteriors encara que no 
se n’hagi gaudit pel període de durada màxima de la 
renda.

Article 3. Compromís d’activitat.

1. Per ser beneficiaris del programa, els treballadors, 
a més de reunir els requisits establerts a l’article 2, han de 
sol·licitar i subscriure el compromís d’activitat, a què es 
refereix l’article 231.2 del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny, en virtut del qual han de dur a terme les 
diferents actuacions que determini el servei públic 
d’ocupació, en el pla personal d’inserció, que s’han de 
desenvolupar mentre el treballador es mantingui incorpo-
rat al programa.

2. Els serveis públics d’ocupació han d’aplicar als 
treballadors les accions d’inserció laboral que preveu 
l’article 7.

3. Els treballadors, per a la seva incorporació i el 
manteniment en el programa, han de complir les obliga-
cions que impliqui el compromís d’activitat i aquelles que 
es concreten en el pla personal d’inserció laboral, així 
com les següents:

a) Proporcionar la documentació i informació neces-
sària a fi de l’acreditació dels requisits exigits per a la 
incorporació i el manteniment en el programa.

b) Participar en els programes d’ocupació o en les 
accions d’inserció, orientació, promoció, formació o 
reconversió professionals, o en aquelles altres de millora 
de l’ocupabilitat.

c) Acceptar la col·locació adequada que se’ls ofe-
reixi; es considera com a tal la definida a l’article 231.3 del 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

d) Renovar la demanda d’ocupació en la forma i la 
data que es determinin en el document de renovació de la 
demanda i comparèixer quan sigui prèviament requerit 
davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal o davant els 
serveis públics d’ocupació.

e) Comunicar les causes de baixa, pèrdua de requi-
sits o incompatibilitats en el moment en què es produeixin 
aquestes situacions.

f) Presentar-se a cobrir l’oferta d’ocupació i tornar als 
serveis públics d’ocupació, en el termini de cinc dies, el 
corresponent justificant d’haver comparegut en el lloc i la 
data indicats per cobrir les ofertes d’ocupació facilitades 
per aquells.

g) Reintegrar les quantitats de la renda activa 
d’inserció indegudament percebudes.

h) Buscar activament ocupació.

Article 4. Quantia de la renda activa d’inserció i cotitza-
ció a la Seguretat Social.

1. Els treballadors, com a conseqüència de la seva 
admissió i manteniment en el programa, tenen recone-
guda i poden percebre la renda activa d’inserció amb la 
quantia, cotitzacions i durada que estableixen aquest arti-
cle i el següent.

2. La quantia de la renda ha de ser igual al 80 per 
cent de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 
(IPREM) mensual vigent en cada moment.

3. Durant la percepció de la renda activa d’inserció el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal ha d’ingressar les cotit-
zacions a la Seguretat Social d’acord amb el que esta-
bleixen els apartats 1 i 4 de l’article 218 del text refós de la 
Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Article 5. Durada de la renda activa d’inserció.

1. La durada màxima de la percepció de la renda és 
d’11 mesos.

2. La renda activa d’inserció s’ha de mantenir fins 
que se n’exhaureixi la durada mentre el treballador conti-
nuï en el programa.

Article 6. Ajudes per incentivar el treball.

Els treballadors admesos al programa, que duguin a 
terme un treball per compte propi o per compte d’altri a 
temps complet, perceben una ajuda equivalent al 25 per 
cent de la quantia de la renda durant 180 dies, com a 
màxim, a partir del primer dia de treball després de la 
sol·licitud d’admissió al programa, amb independència 
del nombre de contractes de treball o activitats per 
compte propi realitzades. La percepció de l’ajuda no minora 
la durada de la renda activa d’inserció, que estableix l’article 
5, sense perjudici de l’aplicació de les normes que esta-
bleixen els articles 9.1.d) i 10.1.d).

L’ajuda no s’aplica als contractes subvencionats pel 
Servei Públic d’Ocupació Estatal.

En el cas de treball per compte d’altri a temps com-
plet, l’ajuda s’ha de reconèixer a sol·licitud de l’interessat, 
incorporada una sola vegada a la sol·licitud d’admissió al 
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programa per si de cas es donen en el futur les condicions 
per a la seva obtenció, i en el cas de treball per compte 
propi, l’ajuda s’ha de reconèixer prèvia sol·licitud de 
l’interessat en què comuniqui l’inici de l’activitat.

Article 7. Accions d’inserció laboral.

El programa de renda activa d’inserció comprèn, a 
més, accions d’inserció laboral, que s’han de mantenir, 
complementant-se entre si, mentre el treballador roman-
gui en aquest programa.

Els serveis públics d’ocupació han de definir les accions 
d’inserció laboral que s’han d’aplicar als treballadors. 
Aquestes accions han de preveure:

a) Desenvolupament d’un itinerari personalitzat 
d’inserció laboral: a partir de l’admissió al programa i en 
el termini màxim de 15 dies, s’ha d’establir el desenvolu-
pament de l’itinerari personalitzat d’inserció laboral del 
treballador. Aquesta acció representa:

L’assignació al treballador d’un assessor d’ocupació 
que li ha de prestar una atenció individualitzada, fer el 
seguiment i l’actualització del seu itinerari d’inserció labo-
ral, proposar i avaluar les accions de millora de la seva 
ocupabilitat i informar, si s’escau, dels incompliments de 
les obligacions establertes en el moment en què es pro-
dueixin.

L’entrevista professional. Mitjançant l’entrevista, l’as-
ses sor d’ocupació ha de completar i actualitzar la infor-
mació professional sobre el treballador que figura en 
els serveis públics d’ocupació i que sigui necessària per 
definir-ne el perfil professional.

L’elaboració o actualització d’un pla personal d’inserció 
laboral. En funció de les característiques personals, pro-
fessionals i formatives detectades a l’entrevista, l’assessor 
d’ocupació ha d’establir el diagnòstic de la situació del 
treballador i l’itinerari personalitzat d’inserció laboral, 
amb el calendari i les accions que hagi de dur a terme. 
S’ha de fer un seguiment i una actualització de l’itinerari 
periòdicament.

b) Gestió d’ofertes de col·locació: l’assessor d’ocupació 
ha de promoure la participació del treballador en els proces-
sos de selecció per cobrir ofertes de col·locació.

c) Incorporació a plans d’ocupació o formació: els 
treballadors que desenvolupin un itinerari personalitzat 
d’inserció laboral poden ser considerats per a la seva par-
ticipació en algun dels plans o programes següents: 
Orientació Professional; Pla Nacional de Formació i Inser-
ció Professional; Programa de Tallers d’Ocupació o Pro-
grama d’Escoles Taller i Cases d’Oficis; Plans d’Ocupació 
per a la contractació d’aturats en la realització d’obres i 
serveis d’interès general i social, que proporcionin 
l’adquisició de la pràctica professional adequada; Progra-
mes Experimentals o Integrats per a l’ocupació, que combi-
nin accions de diferent naturalesa, com ara informació i 
assessorament, formació, pràctica laboral i mobilitat geo-
gràfica; Assessorament a l’autoocupació, i altres progra-
mes dirigits a la inserció laboral dels aturats.

Els plans o programes d’ocupació o formació, inclo-
sos els programes experimentals o integrats per a 
l’ocupació, poden ser desenvolupats per les entitats que 
col·laborin amb els serveis públics d’ocupació en la seva rea-
lització, en els termes que preveu la normativa específica.

Així mateix, la participació dels treballadors en els 
diferents plans i programes es regeix per la seva norma-
tiva específica.

Article 8. Dret a l’admissió al programa.

1. Tenen dret a ser admesos en el programa els treba-
lladors que ho sol·licitin de conformitat amb el que pre-
veu l’article 11.1, i subscriguin el compromís d’activitat en 

la data de sol·licitud, sempre que compleixin i acreditin 
els requisits exigits.

2. Els treballadors, com a conseqüència de l’admissió 
al programa, tenen reconeguda la renda activa d’inserció 
a partir de l’endemà del dia en què se sol·liciti.

3. Per obtenir un nou dret a l’admissió al programa, 
s’ha de complir el que exigeix l’apartat 1 anterior i, a més, 
també s’ha de complir el que estableixen els paràgrafs a) 
i b) de l’apartat 4 de l’article 2.

Article 9. Baixa i reincorporació al programa.

1. Són baixa definitiva en el programa els treballa-
dors en què es doni algun dels fets següents:

a) Incompliment de les obligacions que impliqui el 
compromís d’activitat i que s’han de concretar en el pla 
personal d’inserció laboral, llevat que hi hagi una causa 
justificada.

b) No comparèixer, previ requeriment, davant el Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal o davant els serveis públics 
d’ocupació, no renovar la demanda d’ocupació en la 
forma i les dates que determini el document de renovació 
de la demanda, o no retornar dins el termini establert als 
serveis públics d’ocupació el corresponent justificant 
d’haver comparegut en el lloc i la data indicats per cobrir 
les ofertes d’ocupació proporcionades per aquests ser-
veis, llevat que hi hagi una causa justificada.

c) Rebuig d’una oferta de col·locació adequada o de 
participació en programes d’ocupació o en accions 
d’inserció, orientació, promoció, formació o reconversió 
professionals, llevat que hi hagi una causa justificada.

d) Treball per compte propi o d’altri a temps complet, 
d’acord amb el que estableix l’article 10.1.d), per un 
període de temps igual o superior a sis mesos.

e) Obtenir pensions o prestacions de conformitat amb 
el que estableix l’article 10.1.c), així com obtenir ajudes 
socials, de conformitat amb el que estableix l’article 10.1.e).

f) Deixar de complir el requisit de manca de rendes, 
d’acord amb el que estableix l’article 10.1.a), i llevat del 
que preveu l’apartat 3.

g) Accedir a una prestació per desocupació, a un 
subsidi per desocupació o a la renda agrària, de conformi-
tat amb el que estableix l’article 10.1.b).

h) Trasllat a l’estranger, llevat del que preveu l’apar-
tat 3.

i) Renúncia voluntària a la renda activa d’inserció.
j) Obtenir o mantenir indegudament la percepció de 

la renda activa d’inserció.
k) Exhaurir el termini màxim de durada de la renda 

activa d’inserció.

2. Els treballadors que es donin de baixa definitiva 
en el programa només poden tornar a ser admesos al 
programa quan es compleixi el que estableix l’article 8.3.

3. Són baixa temporal en el programa, sense con-
sum en la durada de la renda, els treballadors incorporats 
a aquell programa en què es doni algun dels fets 
següents:

a) El treball per compte d’altri a temps complet per 
un període inferior a sis mesos.

b) El treball per compte propi per un període inferior 
a sis mesos.

c) La superació del límit de rendes, per un període 
inferior a sis mesos.

d) El trasllat a l’estranger per a la recerca o realitza-
ció d’una feina o per al perfeccionament professional o la 
cooperació internacional per un període inferior a sis 
mesos.

4. Produïda la baixa temporal en el programa per les 
causes que preveu l’apartat 3, es produeix la reincorpora-
ció al programa:
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a) En cas que cessi en el treball per compte d’altri a 
temps complet, es recupera d’ofici la percepció de la 
renda activa d’inserció, sempre que el treballador figuri 
inscrit com a demandant d’ocupació, cosa que implica la 
reactivació del compromís d’activitat, i que l’entitat ges-
tora tingui constància de la involuntarietat del cessament, 
o, si no, s’ha d’exigir l’acreditació dels requisits.

b) En el cas de cessament en el treball per compte 
propi, quan l’interessat sol·liciti la reincorporació al pro-
grama en els 15 dies següents al cessament en el treball, 
prèvia acreditació de la involuntarietat del cessament, 
inscripció com a demandant d’ocupació i reactivació del 
compromís d’activitat.

c) En el cas de tornar a complir el requisit de manca 
de rendes individuals o de la unitat familiar, quan 
l’interessat sol·liciti la reincorporació al programa a partir 
de l’endemà de la sol·licitud si acredita que torna a com-
plir aquest requisit i ho sol·licita dins el termini de sis 
mesos des de la data de baixa en el programa, amb la 
inscripció prèvia com a demandant d’ocupació i reactiva-
ció del compromís d’activitat.

d) En el cas de retorn de l’estranger, quan l’interessat 
sol·liciti la reincorporació al programa en els 15 dies 
següents al retorn, prèvia inscripció com a demandant 
d’ocupació, reactivació del compromís d’activitat i acredi-
tació d’alguna de les causes de trasllat recollides en el 
paràgraf d) de l’apartat 3.

5. La sol·licitud de reincorporació al programa fora 
del termini de 15 dies assenyalat en els paràgrafs b) i d) de 
l’apartat anterior suposa la pèrdua de tants dies de renda 
i cotització a la seguretat social com hi hagi entre l’endemà 
del cessament en el treball per compte propi o al del 
retorn i el dia de la sol·licitud.

Article 10. Incompatibilitat i compatibilitat.

1. La renda activa d’inserció és incompatible:
a) Amb l’obtenció de rendes de qualsevol naturalesa 

que facin superar els límits establerts, en els termes que 
fixa l’article 2.1.d), sense que es computin a aquests efec-
tes les rendes que provinguin d’accions o treballs compa-
tibles amb la percepció de la renda.

b) Amb la percepció de prestacions o subsidis per 
desocupació, o de la renda agrària.

c) Amb les pensions o prestacions de caràcter 
econòmic de la Seguretat Social que siguin incompatibles 
amb el treball o que, sense ser-ho, excedeixin en la seva 
quantia els límits a què es refereix l’article 2.1.d).

d) Amb la realització simultània de treball per compte 
propi o per compte d’altri a temps complet, sense perju-
dici de percebre l’ajuda que preveu l’article 6.

e) Amb les ajudes socials que es puguin reconèixer a 
les víctimes de violència de gènere que no puguin partici-
par en programes d’ocupació.

2. La renda activa d’inserció és compatible:
a) Amb les beques i ajudes, de qualsevol naturalesa, 

que es puguin obtenir per l’assistència a accions de for-
mació professional vinculades al Pla nacional de formació 
i inserció professional.

b) Amb el treball per compte d’altri a temps parcial, 
cas en què s’ha de deduir de l’import de la renda activa 
d’inserció la part proporcional al temps treballat, i el 
període de la renda pendent de percebre mentre es com-
patibilitza amb aquesta feina s’amplia en la mateixa part 
proporcional.

Article 11. Tramitació.

1. La sol·licitud d’admissió al programa de renda 
activa d’inserció, que ha d’incloure el compromís 

d’activitat, s’ha de presentar a l’oficina d’ocupació que 
correspongui al treballador, juntament amb la documen-
tació acreditativa de complir els requisits que estableix 
l’article 2. El requisit de manca de rendes s’ha d’acreditar 
mitjançant la presentació pel sol·licitant de la declaració 
dels membres que componen la unitat familiar i de les 
rendes.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal, prèvia autorització 
de l’interessat inclosa en la seva sol·licitud, ha de recollir 
de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària informa-
ció sobre els rendiments percebuts pel sol·licitant en 
l’exercici anterior, d’acord amb el procediment telemàtic 
per a l’intercanvi d’informació que s’acordi. Així mateix, el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal pot exigir, si s’escau, una 
còpia dels rebuts de salaris i una còpia dels rebuts de 
cobrament de pensions o de qualsevol altre document 
acreditatiu de les rendes percebudes.

2. El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha de verificar 
el compliment dels requisits exigits a l’article 2 i, si s’escau, 
sol·licitar l’informe dels serveis públics d’ocupació sobre 
el requisit d’inscripció com a demandant d’ocupació, i ha 
de dictar resolució motivada que reconegui o denegui el 
dret a l’admissió al programa en el termini dels 15 dies 
següents a la data de la sol·licitud.

La resolució que reconegui el dret a l’admissió al pro-
grama s’ha de comunicar als serveis públics d’ocupació 
competents perquè duguin a terme les diferents accions 
d’inserció laboral que preveu l’article 7.

3. Les baixes i les reincorporacions al programa les 
ha de resoldre el Servei Públic d’Ocupació Estatal i s’han 
de comunicar als serveis públics d’ocupació competents 
als efectes que corresponguin, en relació amb la conti-
nuïtat, o no, de les diferents accions d’inserció laboral que 
preveu l’article 7.

4. La tramitació de les baixes en el programa en els 
casos previstos en els paràgrafs a), b), c) i j) de l’article 9.1 
s’inicia amb la informació sobre els incompliments de les 
obligacions o de les irregularitats que s’hagin detectat. 
Com a conseqüència d’això, s’ha de cursar una baixa cau-
telar en el programa i s’ha de donar audiència a l’interessat 
perquè, en el termini de 15 dies, formuli per escrit les 
al·legacions que consideri oportú i, transcorregut aquest 
termini, s’ha d’adoptar la resolució que correspongui, en 
els 15 dies següents, i a aquests efectes és aplicable el 
que preveu l’apartat 5 d’aquest article.

5. Les admissions, baixes i reincorporacions al pro-
grama les ha de resoldre el director provincial del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal i poden ser objecte de recurs 
davant l’ordre jurisdiccional social, prèvia reclamació de 
la forma que preveu l’article 71 del text refós de la Llei de 
procediment laboral, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/1995, de 7 d’abril.

6. El que estableix l’apartat anterior també és aplica-
ble a l’ajuda que regula l’article 6.

Article 12. Meritació i pagament.

1. La meritació de la quantia de la renda activa 
d’inserció i la cotització de Seguretat Social durant la seva 
percepció s’inicien a partir de l’endemà a la data de 
sol·licitud d’admissió al programa.

2. El dret a l’admissió al programa i el manteniment 
de la percepció de la renda activa d’inserció comporten 
l’obligada participació de l’aturat en alguna de les accions 
d’inserció laboral que se li ofereixin d’acord amb el que 
preveu l’article 7.

3. El pagament de la renda activa d’inserció s’ha de 
fer per mensualitats de 30 dies dins el mes immediata-
ment següent al que correspon la meritació. En tot cas, el 
dret a la percepció de cada mensualitat caduca al cap d’un 
any del seu venciment respectiu.
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4. El pagament de l’ajuda que preveu l’article 6 s’ha 
de fer mensualment, pels dies que el treballador per 
compte d’altri a temps complet figuri d’alta en el corres-
ponent règim de Seguretat Social, o pels dies efectius 
d’activitat com a treballador autònom.

Article 13. Competències.

1. Correspon al Servei Públic d’Ocupació Estatal la 
gestió del programa de renda activa d’inserció, que ha de 
dictar resolució en què reconegui o denegui el dret a 
l’admissió al programa, resoldre les baixes i les reincor-
poracions, així com la concessió de l’ajuda que estableix 
l’article 6.

Així mateix, el Servei Públic d’Ocupació Estatal ha de 
fer el pagament de la renda i de l’ajuda que preveu l’article 
6, la cotització a la Seguretat Social, el control de requisits 
i incompatibilitats, l’exigència de la devolució de les 
quantitats indegudament percebudes, així com les com-
pensacions en les prestacions per desocupació o en la 
renda activa d’inserció de les quantitats indegudament 
percebudes per qualsevol de les esmentades percepcions, 
tot això en els mateixos termes fixats per a les prestacions 
per desocupació.

2. Les comunitats autònomes, que han assumit el 
traspàs de la gestió realitzada per l’antic Institut Nacional 
d’Ocupació, actual Servei Públic d’Ocupació Estatal, en 
l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació, són compe-
tents per dur a terme les accions d’inserció laboral per al 
compliment d’aquest Reial decret, de conformitat amb el 
que preveuen els reials decrets de traspàs.

3. L’Institut Social de la Marina ha d’exercir les com-
petències atribuïdes al Servei Públic d’Ocupació Estatal 
relatives a la gestió de la renda activa d’inserció quan 
s’apliqui als aturats procedents del règim especial de la 
Seguretat Social dels treballadors del mar.

4. Igualment, el Servei Públic d’Ocupació Estatal és 
competent per dur a terme les accions d’inserció de 
l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació que s’hagin 
de finançar amb càrrec als crèdits específicament autorit-
zats, per la Llei anual de pressupostos generals de l’Estat, 
en el seu estat de despeses com a reserva de gestió 
directa, de conformitat amb el que estableix l’article 13.e) 
de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació.

Article 14. Col·laboració i coordinació entre les adminis-
tracions públiques.

1. El Servei Públic d’Ocupació Estatal o, si s’escau, 
l’Institut Social de la Marina poden establir convenis de 
col·laboració amb les comunitats autònomes a què es refe-
reix l’article 13.2 per dur a terme les actuacions necessàries 
per al compliment del que preveu aquest Reial decret.

2. Les comunitats autònomes han de proporcionar 
informació al Servei Públic d’Ocupació Estatal o, si 
s’escau, a l’Institut Social de la Marina sobre els deman-
dants d’ocupació atesos a les diferents accions d’inserció 
laboral i sobre les reincorporacions al treball, o a plans 
d’ocupació i formació, així com sobre els incompliments 
de les obligacions que s’hagin detectat, i han d’informar 
sobre aquests últims en el moment en què es pro-
dueixin.

3. El Servei Públic d’Ocupació Estatal o, si s’escau, 
l’Institut Social de la Marina han de proporcionar a les 
comunitats autònomes informació sobre les admissions, 
baixes o reincorporacions al programa en el moment en 
què es produeixin.

4. El seguiment i l’avaluació del programa en el 
nivell nacional correspon al Servei Públic d’Ocupació 
Estatal.

5. Les accions d’inserció laboral a què es refereix 
l’article 7 es poden completar amb accions d’inserció 

social dutes a terme pels serveis socials, per a la qual cosa 
les administracions públiques competents poden subs-
criure convenis on es concretin aquestes accions.

Article 15. Finançament.

1. El finançament de les accions d’inserció laboral 
s’ha de fer a través de les subvencions previstes per al 
foment de la inserció i l’estabilitat laboral. Les comunitats 
autònomes a què es refereix l’article 13.2 han de fer la 
reserva i l’afectació que correspongui de les subvencions 
que gestionin per a l’execució del programa.

2. El finançament de la renda activa d’inserció de la 
cotització a la Seguretat Social, i la de l’ajuda recollida a 
l’article 6 és la que correspon a l’acció protectora per des-
ocupació establerta a l’article 223 del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Article 16. Serveis públics d’ocupació.

1. Les referències efectuades en aquest Reial decret 
als serveis públics d’ocupació s’entenen realitzades al 
Servei Públic d’Ocupació Estatal i als corresponents Ser-
veis Públics d’Ocupació de les comunitats autònomes a 
què es refereix l’article 13.2.

2. Així mateix, les referències efectuades a les ofici-
nes d’ocupació s’entenen realitzades a les oficines del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal i a les oficines dels 
corresponents Serveis Públics d’Ocupació de les comuni-
tats autònomes esmentades.

Disposició transitòria primera. Ajuda per al canvi de 
residència de víctimes de violència de gènere o 
domèstica.

1. Les víctimes de violència de gènere o domèstica, a 
què es refereix l’article 2.2. c) d’aquest Reial decret, que 
s’hagin vist obligades, i ho acreditin, a canviar de residèn-
cia, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d’admissió al 
programa de renda activa d’inserció o durant la seva per-
manència en aquest programa, poden percebre en un 
pagament únic una ajuda suplementària d’una quantia 
equivalent a l’import de tres mesos de renda activa 
d’inserció, a partir de l’endemà del dia en què se sol·liciti.

Aquesta ajuda es pot percebre una sola vegada per cada 
dret a admissió al programa de renda activa d’inserció.

2. Per motius d’eficàcia en la gestió i per a la seva 
immediata posada a disposició de les víctimes, juntament 
amb la renda activa d’inserció, l’ajuda s’ha de reconèixer, 
abonar i finançar d’acord amb el que indiquen els articles 
11.6, 13.1 i 15.2 d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Finançament el 2006 de la 
cotització a la Seguretat Social dels perceptors de la 
renda activa d’inserció.

En consideració a l’aprovació i entrada en vigor de la 
nova regulació del programa de la renda activa d’inserció 
amb posterioritat a l’aprovació de la Llei 30/2005, de 29 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2006, el finançament de la cotització a la Seguretat Social 
dels perceptors de la renda activa d’inserció a què es refe-
reix l’article 4 d’aquest Reial decret, imputable a l’exercici 
econòmic de 2006, se sufraga amb càrrec al pressupost 
de despeses del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Disposició transitòria tercera. Sol·licituds i admissions 
en programes de renda activa d’inserció anteriors.

Les sol·licituds i les admissions al programa de renda 
activa d’inserció anteriors a l’entrada en vigor d’aquest 
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Reial decret es regulen per la normativa vigent en la data 
de la sol·licitud.

Disposició derogatòria. Derogació del Reial decret 393/2006, 
de 31 de març.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es 
deroga el 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 aturats amb especials necessitats econòmi-
ques i dificultat per trobar feina, regulat pel Reial decret 
205/2005, de 25 de febrer.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dic-
tar les normes necessàries per al desplegament i 
l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor i aplicació.

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

El que preveu aquest Reial decret s’aplica als treballa-
dors aturats que sol·licitin el dret a l’admissió al programa 
a partir de la seva entrada en vigor.

Les Palmes de Gran Canària, el 24 de novembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

 21274 ORDRE TAS/3698/2006, de 22 de novembre, 
per la qual es regula la inscripció de treballa-
dors estrangers no comunitaris en els serveis 
públics d’ocupació i en les agències de 
col·locació. («BOE» 291, de 6-12-2006.)

La Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social, reformada per les lleis orgàniques 8/2000, de 22 
de desembre, 11/2003, de 29 de setembre, i 14/2003, de 
20 de novembre, estableix a l’article 10.1 que els estran-
gers que compleixin els requisits que preveuen aquesta 
Llei orgànica i les disposicions que les despleguen tenen 
dret a exercir una activitat remunerada per compte propi 
o d’altri, així com l’accés al sistema de la Seguretat 
Social, de conformitat amb la legislació vigent.

L’article 36 de la Llei orgànica 4/2000 també preveu 
que els estrangers més grans de setze anys que vulguin 
exercir a Espanya qualsevol activitat lucrativa, laboral o 
professional, necessiten obtenir la corresponent autorit-
zació administrativa per treballar.

Tot això determina que els estrangers no puguin tre-
ballar mentre no obtinguin la preceptiva autorització, que 
comporta la concessió per part de l’autoritat laboral d’una 
autorització per treballar de la classe que correspongui en 
funció del tipus d’activitat a desenvolupar, o d’una excep-
ció a l’obligació d’obtenir l’esmentada autorització per 
treballar.

De tot això s’infereix que el règim d’autoritzacions 
administratives comentat té una indubtable repercussió 
en la vida laboral del treballador i en el reconeixement i 
gaudi dels seus drets socials.

A més, el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, apro-
vat pel Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, per-
met modificar determinades situacions dels estrangers a 
Espanya accedint a una autorització de residència i tre-
ball sempre que hi hagi un contracte o oferta d’ocupació 

de l’empresari que garanteixi al treballador una activitat 
continuada durant el període de vigència de l’autorització 
per residir-hi i treballar.

D’altra banda i tenint en compte que l’organització del 
Sistema Nacional d’Ocupació gira al voltant de la inscrip-
ció dels demandants en els corresponents serveis públics 
d’ocupació per a la intermediació laboral, l’accés a ser-
veis de millora de l’ocupabilitat i, si s’escau, a prestacions 
per desocupació, és necessari aclarir la manera de donar 
compliment a aquest tràmit per part dels demandants 
d’ocupació estrangers.

En virtut d’això i d’acord amb les facultats que confe-
reix la disposició final primera del Reial decret 2393/2004, 
de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats 
dels estrangers a Espanya i la seva integració social, con-
sultades les comunitats autònomes així com les organit-
zacions sindicals i empresarials més representatives, amb 
l’informe previ del Ministeri de l’Interior i de la Comissió 
Interministerial d’Estrangeria i amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Administracions Públiques, disposo:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Als efectes d’aquesta Ordre ministerial es poden 
inscriure com a demandants d’ocupació en els serveis 
públics d’ocupació i en les agències de col·locació els 
estrangers no comunitaris, més grans de setze anys, que 
en aplicació de la vigent normativa sobre permanència i 
treball dels estrangers a Espanya, tinguin reconegut el 
dret d’accés al mercat de treball.

2. Es consideren treballadors estrangers als efectes 
d’aplicació de la present Ordre ministerial qualsevol per-
sona física que, tot i no tenir la nacionalitat espanyola i 
no ser nacional dels estats membres de la Unió Europea 
ni dels altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econò-
mic Europeu, exerceixi o intenti exercir a Espanya una 
activitat lucrativa, laboral o professional ja sigui per 
compte propi o d’altri.

3. També es consideren treballadors estrangers, als 
efectes d’aplicació de la present Ordre ministerial, totes 
les persones físiques nacionals d’estats membres que 
estiguin condicionades per períodes transitoris per a la 
lliure circulació de treballadors, durant la vigència 
d’aquests períodes.

4. El que disposa aquesta norma s’entén, en tot cas, 
sense perjudici del que estableixen lleis especials i trac-
tats internacionals en què Espanya sigui part.

Article 2. Documents acreditatius que donen dret 
d’accés al mercat de treball.

1. El dret d’accés al mercat de treball a què fa 
referència l’article anterior es concreta en la possessió 
d’una autorització administrativa per treballar, o bé, si no 
se’n té i s’està legalment a Espanya, estar en condicions 
d’accedir-hi.

2. Es poden inscriure com a demandants d’ocupació 
en els serveis públics d’ocupació i en les agències de 
col·locació els titulars, en edat laboral, dels documents 
següents, durant la seva vigència o amb les condicions 
que preveu aquesta Ordre:

a) Autorització de residència permanent, acreditada 
amb la targeta d’identitat d’estranger o amb la resolució 
per la qual es concedeixi aquesta autorització, segons el 
que preveu l’article 3 de la present Ordre.

b) Autorització de residència temporal, acreditada 
amb la targeta d’identitat d’estranger o amb la resolució 
per la qual es concedeixi aquesta autorització, segons el 
que preveu l’article 4 de la present Ordre.

c) Autorització de residència temporal en virtut de 
reagrupació familiar, acreditada amb la targeta d’identitat 


