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Les presents esmenes van entrar en vigor de forma 
general i per a Espanya l’1 de juliol de 2006, de conformi-
tat amb el que estableix l’article VIII b) vii) 2) del Conveni.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 26 de gener de 2007.–El secretari general tèc-

nic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Fran-
cisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 2480 ORDRE TAS/195/2007, de 2 de febrer, per la qual 
s’estableix la concessió de subvencions per 
finançar programes destinats a la formació i 
inserció de treballadors immigrants. («BOE» 32, 
de 6-2-2007.)

La Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació, en 
enumerar al seu article 2 els objectius de la política 
d’ocupació, inclou a l’apartat g) «Coordinar la seva articu-
lació amb la dimensió del fenomen migratori…».

Així mateix, l’article 13.e), apartat 3r, de la mateixa Llei 
estableix, entre les competències del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal, la gestió de programes d’intermediació 
i polítiques actives d’ocupació que tinguin com a objectiu 
la integració laboral de treballadors immigrants, realitzats 
en els seus països d’origen, que facilitin l’ordenació dels 
fluxos migratoris.

Aquests programes d’intermediació i polítiques acti-
ves d’ocupació també tenen com a objectiu cobrir les 
necessitats de moltes empreses a Espanya que no troben 
mà d’obra qualificada al mercat laboral nacional.

D’altra banda, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, disposa a l’article 9 que, amb 
caràcter previ a l’atorgament de les subvencions, s’han 
d’aprovar les normes que estableixin les bases regulado-
res de concessió en els termes que estableix la Llei 
esmentada.

Així mateix, el Reial decret 357/2006, de 24 de març, 
pel qual es regula la concessió directa de determinades 
subvencions en els àmbits de l’ocupació i de la formació 
professional ocupacional, assenyala a l’article 2.1.k) que 
s’autoritza la concessió directa de les subvencions a les 
entitats públiques o privades de formació o a les empre-
ses 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 per-
centatge d’alumnes formats.

La present Ordre ministerial preveu la concessió de 
subvencions destinades a finançar un programa de for-
mació per a immigrants a través de la subscripció de con-
venis de col·laboració amb entitats de formació, empre-
ses o organitzacions d’empreses que realitzin accions de 
formació als països d’origen dels alumnes i assumeixin el 
compromís de contractació d’un percentatge d’aquells 
una vegada finalitzada l’acció formativa.

En virtut d’això, consultades les organitzacions empre-
sarials i sindicals més representatives i les comunitats 
autònomes que han assumit el traspàs de la gestió del Pla 
nacional de formació i inserció professional, i amb 
l’informe previ de la Direcció General d’Immigració de la 
Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, de l’Advocacia 
de l’Estat en el Departament i de la Intervenció Delegada 
de la Intervenció General de l’Estat en el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal, disposo:

Article 1. Objecte.

1. La present Ordre ministerial té per objecte el des-
plegament i l’execució del Reial decret 357/2006, de 24 de 
març, pel qual es regula la concessió directa de determina-
des subvencions en els àmbits de l’ocupació i de la forma-
ció professional ocupacional, pel que fa a l’establiment de 
programes de formació, dirigits a la integració laboral de 
treballadors immigrants, realitzats en els seus països 
d’origen, i facilitar així l’ordenació dels fluxos migratoris.

2. Són accions subvencionables, en els termes que 
recull aquesta Ordre, les accions de formació o cursos i, si 
s’escau, les pràctiques professionals de caràcter no labo-
ral el finançament de les quals es regeix pel que estableix 
el Reial decret 631/1993, de 3 de maig, pel qual es regula 
el Pla nacional de formació i inserció professional, i les 
seves normes de desplegament.

3. Els programes de formació poden ser impartits 
per entitats públiques o privades, nacionals o estrange-
res, així com per organitzacions o organismes internacio-
nals i, fins i tot, pel mateix Servei Públic d’Ocupació Esta-
tal o en col·laboració amb aquest; en aquest últim cas, la 
subvenció s’entendria referida a les despeses ocasiona-
des pel programa de formació que no siguin cobertes per 
la mateixa activitat formativa del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal.

4. Aquestes subvencions es regeixen, a més de pel que 
disposa aquesta Ordre, pel que estableix el Reial decret 
esmentat 357/2006, de 24 de març, 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 sub-
vencions, les normes reguladores de subvencions que con-
cedeixi el Servei Públic d’Ocupació Estatal en els àmbits de 
l’ocupació i de la formació professional ocupacional, a 
excepció del que disposen els articles 4 i 5, així com per 
l’article 8.2.c) del Reial decret 631/1993, de 3 de maig, desple-
gat pels articles 15 i 16 de l’Ordre del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social de 13 d’abril de 1994.

Article 2. Finançament del programa.

Les subvencions i ajudes que regula la present dispo-
sició es financen, amb càrrec a la reserva que s’estableixi 
a favor del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per a la seva 
gestió directa, en els pressupostos generals de l’Estat.

La concessió de subvencions pel Servei Públic 
d’Ocupació Estatal es realitza amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 19.101.241-A.482 del seu pressupost de 
despeses.

Article 3. Beneficiaris.

Poden ser beneficiàries de les subvencions destinades a 
finançar la gestió dels programes objecte de la present 
Ordre ministerial les empreses o associacions d’empreses 
que adquireixin el compromís de contractació del percen-
tatge d’alumnes formats, establert a la present Ordre, sem-
pre que reuneixin els requisits que estableix l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 4. Obligacions dels beneficiaris.

1. Els beneficiaris que hagin estat seleccionats per a la 
gestió dels projectes de formació que assenyala l’article 1 
han de subscriure l’oportú conveni de col·laboració amb el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal, d’acord amb el que esta-
bleixen l’article 8.2.c) del Reial decret 631/1993, de 3 de 
maig, així com els articles els 15 i 16 de l’Ordre del Ministeri 
de Treball i Seguretat Social de 13 d’abril de 1994.

2. El conveni de col·laboració esmentat ha de fixar el 
compromís de contractació per part de l’entitat benefi-
ciària, almenys, del 60% dels alumnes formats.
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3. En tot cas, els contractes s’han de referir a ocupa-
cions que estiguin incloses en el contingent de treballa-
dors estrangers en vigor quan la cobertura es realitzi 
d’acord amb les seves normes reguladores, en el catàleg 
d’ocupacions de cobertura difícil o les que hagin estat 
objecte de certificació acreditativa de la no-disponibilitat 
de candidats emesa pel servei públic d’ocupació compe-
tent. La durada dels contractes ha de ser, preferentment, 
per temps indefinit i s’ha d’ajustar a la que preveu la 
modalitat contractual utilitzada segons la normativa 
vigent i l’autorització de treball que es pretengui tramitar.

4. Així mateix, el conveni de col·laboració ha 
d’especificar les característiques dels cursos, quant a con-
tinguts, instal·lacions, professorat i altres elements.

5. En la selecció dels alumnes, hi han de participar 
les ambaixades d’Espanya o, si s’escau, les conselleries 
de Treball i Afers Socials, si n’hi ha. La supervisió del des-
envolupament correcte de les accions formatives corres-
pon al Servei Públic d’Ocupació Estatal, que pot delegar 
tota o part de la supervisió en les conselleries de Treball i 
Afers Socials o en les autoritats consulars espanyoles. 
Aquesta delegació, si s’escau, s’ha de sotmetre a informe 
de la Direcció General d’Immigració.

Article 5. Alumnes.

Els treballadors immigrants que participin en les ac-
cions de formació tenen dret a la gratuïtat de la formació 
i tenen cobert el risc d’accident de treball com a con-
seqüència de la seva participació en les accions forma-
tives.

Article 6. Procediment de concessió de la subvenció.

1. Les subvencions per gestionar les accions formati-
ves que regula la present Ordre ministerial s’atorguen en 
règim de concessió directa d’acord amb el que preveuen 
l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene-
ral de subvencions, i el 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.

2. La instrucció del procediment de concessió de les 
subvencions l’ha de portar a terme la Subdirecció General 
de Gestió de Formació Ocupacional del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal i la resolució i la subscripció del con-
veni de col·laboració amb el beneficiari l’ha d’efectuar el 
director general del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Article 7. Subvencions públiques.

1. Les subvencions corresponents a aquest pro-
grama de formació són les que estableixen el Pla nacional 
de formació i inserció professional que regula el Reial 
decret 631/1993, de 3 de maig, i les seves normes de des-
plegament.

2. A més, es poden preveure subvencions destina-
des a sufragar les despeses d’estada i desplaçament del 
personal tecnicodocent que les empreses o associacions 
d’empreses subscriptores dels convenis considerin 
necessari per a l’execució correcta de les accions sempre 
que, segons el parer del Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
les despeses esmentades es considerin imputables al pro-
grama.

Article 8. Pagament i avançaments.

El pagament de les subvencions s’ha de fer d’acord 
amb el que estableixen l’article 34 i següents de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l’article 88 i següents del seu Reglament, aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol.

Els beneficiaris poden sol·licitar abans del començament 
dels cursos l’avançament de fins al 100% de la subvenció 
que els correspongui, amb la presentació prèvia de garan-
ties de la forma que preveu l’Ordre TAS/1622/2002, de 13 de 
juny, per la qual es regula la forma de garantir, pels benefi-
ciaris de les subvencions i ajudes públiques que concedeixi 
l’Institut Nacional d’Ocupació, els avançaments de paga-
ment sobre aquestes, així com pels obligats al pagament en 
període voluntari dels fraccionaments i ajornaments que es 
concedeixin, resultants del procediment de reintegrament 
de l’esmentat organisme contingut a la Resolució de 20 de 
març de 1996.

Article 9. Justificació.

1. Els beneficiaris han de presentar en el termini de 
tres mesos, des de la terminació de les accions formati-
ves, un informe justificatiu davant el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal, en el qual es doni compte del compli-
ment de la finalitat per a la qual es va concedir la subven-
ció i de l’aplicació dels fons percebuts, d’acord amb el que 
assenyala l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, i les seves normes de des-
plegament.

2. Així mateix, s’ha de presentar una relació dels 
contractes signats, que acrediti el compliment del com-
promís de contractació, en l’ocupació o ocupacions afins 
a la formació rebuda pels alumnes.

Article 10. Incompatibilitats.

Les subvencions que regula la present Ordre ministe-
rial són incompatibles amb qualssevol altres subven-
cions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finali-
tat procedents de qualsevol administració o ens públic o 
privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes inter-
nacionals, fora del que disposa l’article 1.3 de la present 
Ordre, pel que fa a la participació del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal.

Article 11. Reintegrament de les subvencions.

1. A més de les causes d’invalidesa de la resolució de 
concessió, que recull l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, donen lloc a 
l’obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les 
quantitats percebudes, així com l’exigència de l’interès de 
demora des de la data del pagament de la subvenció fins 
que s’acordi la procedència del reintegrament d’aquesta, 
els casos que preveu l’article 37 de la Llei esmentada.

2. En el cas d’incompliments parcials s’ha de deter-
minar la quantitat que ha de reintegrar el beneficiari res-
ponent al principi de proporcionalitat en funció dels cos-
tos justificats i les actuacions acreditades, de conformitat 
amb el que disposa l’article 37.2 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, en relació amb 
l’article 17.3.n) de la Llei esmentada.

Disposició addicional primera. Participació de les comu-
nitats autònomes.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha de facilitar infor-
mació a les comunitats autònomes, en el si de la Conferèn-
cia Sectorial d’Assumptes Laborals, així com en el Consell 
Superior de Política d’Immigració, sobre el contingent de 
treballadors estrangers susceptibles de contractació amb 
la formació prèvia als seus països d’origen.

Les comunitats autònomes als territoris de les quals 
es realitzin els convenis amb compromís de contractació 
dels treballadors estrangers, signats pel Servei Públic 
d’Ocupació Estatal, poden col·laborar en el desenvolupa-
ment i seguiment d’aquests.
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En l’àmbit de les seves competències, els Serveis 
Públics d’Ocupació Autonòmics, en coordinació amb el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal, poden subscriure els 
convenis de col·laboració quan els treballadors estran-
gers hagin de ser contractats en el territori d’una sola 
comunitat autònoma, i es financen amb càrrec al pressu-
post gestionat per aquesta.

En aquest últim cas, les comunitats autònomes han 
d’informar en el si de la Conferència Sectorial d’Assumptes 
Laborals, així com en el Consell Superior de Política 
d’Immigració, dels convenis de col·laboració subscrits per 
cadascuna.

Disposició addicional segona. Normativa migratòria.

Per a la realització dels programes de formació que 
regula la present Ordre és necessari, en tot cas, l’informe 
favorable de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigra-
ció previ a la signatura del corresponent conveni, i que ha 
de versar sobre el compliment de la normativa aplicable 
en matèria d’estrangeria i immigració d’acord amb el que 
estableix l’article 6.1.k) del Reial decret 1600/2004, de 2 de 
juliol, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica 
del Ministeri de Treball i Afers Socials.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Es faculta el director general del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal per dictar totes les resolucions que 
siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació de la 
present Ordre.

Disposició final segona. Títol competencial.

La present Ordre es dicta a l’empara del que estableix 
l’article 149.1.7a de la Constitució.

Disposició final tercera. Normativa supletòria.

En tot el que no regula expressament aquesta Ordre 
és aplicable supletòriament el que estableixen la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
seu Reglament de desplegament, l’article 3 del Reial 
decret 357/2006, de 24 de març, així com el que estableix 
el Reial decret 631/1993, de 3 de maig, pel qual es regula 
el Pla nacional de formació i inserció professional, o 
norma que el substitueixi.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 2 de febrer de 2007.–El ministre de Treball i 
Afers Socials, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

BANC D’ESPANYA

 2482 CIRCULAR 1/2007, de 26 de gener, del Banc 
d’Espanya, sobre informació que ha de rendir 
la Societat Espanyola de Sistemes de Paga-
ment, Societat Anònima, i aprovació de la seva 
normativa. («BOE» 32, de 6-2-2007.)

La Llei 41/1999, de 12 de novembre, en la redacció 
introduïda per la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2005, en el 

capítol V, estableix la naturalesa, les funcions i la super-
visió de la Societat Espanyola de Sistemes de Pagament, 
Societat Anònima, així com el seu règim jurídic.

Aquesta Llei encomana a la Societat Espanyola de 
Sistemes de Pagament la gestió del Sistema Nacional de 
Compensació Electrònica. La Societat ha d’actuar sota el 
principi d’equilibri financer i el seu objecte exclusiu és 
facilitar l’intercanvi, la compensació i la liquidació d’ordres 
de transferències de fons entre entitats de crèdit, així com 
la distribució i el tractament de mitjans de pagament i la 
prestació d’altres serveis tècnics i operatius complemen-
taris o accessoris dels anteriors.

Per la seva banda, correspon al Banc d’Espanya, 
segons estableix l’esmentada Llei, la supervisió de la 
Societat, i ha d’autoritzar els estatuts socials i les modifi-
cacions amb caràcter previ a la seva adopció pels òrgans 
corresponents de la Societat, així com les normes bàsi-
ques de funcionament dels sistemes i serveis que aquella 
gestioni. Pel que fa a les normes relatives als serveis com-
plementaris o accessoris, es preveu que siguin comunica-
des com més aviat millor al Banc d’Espanya, i puguin 
entrar en vigor, si el Banc d’Espanya no hi mostra oposi-
ció, en el termini que el mateix Banc d’Espanya determini. 
D’altra banda, l’article 16, apartat 2, de la Llei 13/1994, d’1 
de juny, sobre autonomia del Banc d’Espanya, encomana 
a aquesta institució la vigilància del funcionament dels 
sistemes de compensació i pagament.

Per portar a terme aquesta tasca de supervisió, així 
com d’autorització de la normativa esmentada pel Banc 
d’Espanya, es fa necessari concretar l’exercici de les facul-
tats que li atribueixen les disposicions que conté el capítol 
V de la Llei 41/1999, de 12 de novembre.

Així mateix, aquesta Llei preveu a l’apartat 2 de la 
seva disposició transitòria segona que, mentre la Societat 
Espanyola de Sistemes de Pagament no estableixi altres 
disposicions, continuen en vigor les disposicions i deci-
sions que regeixin el Sistema Nacional de Compensació 
Electrònica. Per això, una vegada autoritzada i adoptada 
la nova normativa de funcionament del Sistema Nacional 
de Compensació Electrònica, és necessària la derogació 
de totes les circulars en vigor fins a la data relatives a 
l’esmentat Sistema, que ha de coincidir amb la data 
d’entrada en vigor de la nova normativa, a fi de mantenir 
la deguda coordinació en la substitució de la normativa 
anterior en els termes que assenyala l’esmentat apartat 2 
de la disposició transitòria segona de la Llei 41/1999, de 12 
de novembre.

En conseqüència, en ús de les facultats que conce-
deixen l’article 17 de la Llei 41/1999, de 12 de novembre, 
en l’apartat 3, i l’article 16 de la Llei 13/1994, d’1 de juny, 
en els apartats 1 i 2, el Banc d’Espanya ha dictat la present 
Circular.

Norma primera. Autorització dels estatuts i norma-
tiva bàsica de funcionament.–La Societat Espanyola de 
Sistemes de Pagament ha de sotmetre a autorització del 
Banc d’Espanya, abans d’adoptar-los, tant la modificació 
dels seus estatuts socials, com la normativa bàsica de 
funcionament dels sistemes i serveis que gestioni.

El Banc d’Espanya ha de pronunciar-se sobre la 
sol·licitud d’autorització en el termini d’un mes des de la 
seva recepció en el mateix Banc d’Espanya. Transcorregut 
aquest termini sense que hagi notificat la resolució, es pot 
entendre atorgada l’autorització.

L’autorització pot ser denegada quan la modificació 
dels estatuts o la normativa bàsica de funcionament no 
s’ajustin als principis que conté la Llei 41/1999, de 12 de 
novembre, o perjudiquin el bon funcionament dels siste-
mes de pagament, la seva eficiència o seguretat.

Norma segona. Comunicació de la normativa rela-
tiva als serveis complementaris o accessoris i de les ins-
truccions que regulin l’operativa.–La normativa bàsica 


