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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS
1095 ORDRE TAS/37/2008, de 16 de gener, per la qual es modifica l’Ordre 

TAS/2307/2007, de 27 de juliol, per la qual es desplega parcialment el Reial 
decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació 
professional per a l’ocupació en matèria de formació de demanda i el seu 
finançament, i es crea el corresponent sistema telemàtic, així com els fitxers de 
dades personals de titularitat del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

La disposició transitòria tercera que preveu l’Ordre TAS/2307/2007, de 27 de juliol, per 
la qual es desplega parcialment el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es 
regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació de 
demanda i el seu finançament, i es crea el corresponent sistema telemàtic, així com els 
fitxers de dades personals de titularitat del Servei Públic d’Ocupació Estatal, establia un 
termini perquè les empreses que exercien el dret a la bonificació que preveu l’Ordre 
complissin l’obligació de comunicar l’inici de les accions formatives, inclosos els permisos 
individuals de formació, que s’haguessin fet abans de l’entrada en vigor de l’Ordre 
esmentada.

Tanmateix, l’aplicació de la disposició transitòria tercera esmentada ha generat 
dificultats a les empreses per poder complir aquesta obligació, en acumular-se en un breu 
espai temporal l’accés per nombroses empreses al sistema telemàtic que preveu l’Ordre 
per realitzar tant les comunicacions d’inici de les accions formatives fetes per les empreses 
abans de l’entrada en vigor del Reial decret com les d’inici que es facin després de 
l’esmentada entrada en vigor.

Així, aquestes circumstàncies aconsellen modificar l’esmentada disposició a fi de 
facilitar a les empreses el compliment de les obligacions avantdites i, per això, s’ha 
considerat oportú ampliar el termini que preveu la disposició esmentada i fer-lo coincidir 
amb el màxim establert perquè les empreses puguin exercir el seu dret a la bonificació que 
preveu aquesta Ordre.

Tenint en compte el que preveu l’article 23.3 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, 
del Govern, en virtut de la qual cap reglament pot vulnerar preceptes d’un altre de jerarquia 
anterior, així com el que estableix la disposició final segona del Reial decret 395/2007, de 
23 de març, pel  qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, 
que habilita el ministre de Treball i Afers Socials per dictar totes les normes que siguin 
necessàries per al desplegament i l’execució del que preveu l’esmentat Reial decret, és 
procedent que l’ampliació de termini abans exposada es faci mitjançant una ordre ministerial 
per la qual es modifiqui el contingut d’una altra d’anterior.

Pel que s’ha exposat, consultades les organitzacions empresarials i sindicals presents 
a la Comissió Tripartida de Formació Contínua, disposo:

Article únic.

Modificació de l’Ordre TAS/2307/2007, de 27 de juliol, per la qual es desplega 
parcialment el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de 
formació professional per a l’ocupació en matèria de formació de demanda i el seu 
finançament, i es crea el sistema telemàtic corresponent, així com els fitxers de dades 
personals de titularitat del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

El primer paràgraf de la disposició transitòria tercera de l’Ordre TAS/2307/2007, de 27 
de juliol, per la qual es desplega parcialment el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel 
qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, en matèria de 
formació de demanda i el seu finançament, i es crea el corresponent sistema telemàtic, 
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així com els fitxers de dades personals de titularitat del Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
queda redactat en els termes següents:

«Es poden bonificar d’acord amb aquesta Ordre les accions formatives, 
inclosos els permisos individuals de formació, iniciades abans de la seva data 
d’entrada en vigor, sempre que se’n comuniqui l’inici i la finalització abans que 
finalitzi el termini de presentació del butlletí de cotització a la Seguretat Social 
en què les empreses s’apliquin les bonificacions i, en tot cas, abans de l’1 de 
febrer de 2008.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 16 de gener de 2008.–El ministre de Treball i Afers Socials, Jesús Caldera 
Sánchez-Capitán.
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