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Dictamen 5/2003 referent al Projecte de decret sobre l’estructura i el funcionament 
del Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya. 

 
 

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya per la Llei 3/1997, la Comissió Permanent de l’Àrea d’Ocupació ha 
elaborat i aprovat la Proposta de dictamen referent al Projecte de decret sobre 
l’estructura i el funcionament del Registre administratiu d’empreses d’inserció de 
Catalunya en la reunió feta el dia 8 de juliol. 

 
El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social en la sessió ordinària del dia 14 de 
juliol aprova el següent 

 
 

DICTAMEN 
 
 
 I.  ANTECEDENTS 

 
En data 27 de juny de 2003 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya un escrit tramès per l’Honorable Conseller de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, en què sol·licitava l’emissió, per la via d’urgència, del 
dictamen de caràcter preceptiu, previ a fer-ne la tramitació, del Projecte de decret 
sobre l’estructura i el funcionament del Registre administratiu d’empreses 
d’inserció de Catalunya. 

 
La sol·licitud de dictamen va ser traslladada als membres de la Comissió 
Permanent de l’Àrea d’Ocupació, que es va reunir el dia 8 de juliol amb la finalitat 
d’elaborar la proposta de dictamen. 

 
 
 
 Context normatiu 
 

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en l'article 8.2, encomana a la Generalitat,  
entre altres funcions, la de facilitar la participació de tots els ciutadans i les 
ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social. D’altra banda, l'article 
52 de l'Estatut d'autonomia faculta la Generalitat per constituir institucions que 
fomentin la plena ocupació i el desenvolupament  econòmic i social en el marc de 
les seves competències.  

 
 
 
 II. CONTINGUT 
 

El Projecte de decret consta d’una exposició de motius, un únic article, dues 
disposicions addicionals, una disposició transitòria i dues disposicions finals. 
S’annexa el Reglament sobre l’estructura i el funcionament del Registre 
administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya.  

 
L’exposició de motius fa referència a la Llei 27/2002 sobre la regulació de les 
empreses d’inserció, que estableix la creació del present Reglament, i a la Llei 
13/1989 sobre  organització i procediment de l’Administració de la Generalitat. 

 
 L’article únic aprova el Reglament sobre l’estructura i funcionament del Registre. 
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La disposició addicional primera regula l’accés a les mesures de foment 
destinades a les empreses d’inserció, a les fundacions i associacions que en el  
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moment de l’entrada en vigor del Decret tinguin com a objecte la integració laboral 
de persones amb risc d’exclusió social.  

 
La disposició addicional segona preveu la voluntat d’incorporar les TIC en el 
funcionament del registre. 

 
La disposició transitòria adscriu el Registre administratiu d’empreses d’inserció 
de Catalunya a la Secció Operativa de la Renda Mínima d’Inserció de la 
Subdirecció General d’Economia Social i Cooperatives de la Direcció General 
d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, mentre no s’estructuri del tot el 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 
Les disposicions finals determinen l’entrada en vigor del Decret i l’adopció de les 
mesures necessàries per aplicar-lo. 

 
L’annex recull el Reglament sobre l’estructura i el funcionament del Registre 
administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya estructurat en cinc capítols i 
desenvolupat en 24 articles. 

 
El capítol I consta de 7 articles, que estipulen l’organització i les funcions del 
registre. L’article 1 adscriu el Registre a la unitat administrativa que gestiona les 
accions de caràcter ocupacional dels beneficiaris de la renda mínima d’inserció. 
L’article 2 determina com a funció principal del registre la qualificació de les 
empreses que compleixin els requisits, com a empreses d’inserció. L’article 3 fa 
referència a l'obligatorietat d’inscripció en el registre, en el cas que es vulgui 
accedir a les mesures de foment de la inserció sociolaboral definides en la Llei 
27/2002. Els articles 4 i 5 recullen els tipus de llibres que conformen el registre i 
les dades obligatòries que s’hauran de fer constar. Els articles 6 i 7 defineixen la 
informació que ha de recollir cada assentament registral i la tipologia d’actes que 
originen inscripció obligatòria en el full de l’entitat. 

 
El capítol II  consta de 7 articles i regula el procés de qualificació. L’article 8 
determina la qualificació com la comprovació que l’entitat sol·licitant compleix els 
requisits determinats a la Llei 27/2002. L’article 9 defineix la documentació que 
haurà d’aportar l’empresa per sol·licitar la qualificació com a empresa d’inserció. 
Els articles 10 i 11 fan referència al procediment de qualificació (regit bàsicament 
per la normativa vigent sobre procediment administratiu), als processos d'esmena i 
al·legació i als terminis establerts per a la resolució. L’article 12 determina quin és 
l’òrgan competent en el procés administratiu sobre la qualificació i la inscripció i 
dóna a la Direcció General de l’esmentat organisme la potestat de dictar les 
resolucions. L’article 13 regula la possibilitat d’interposar recurs d’alçada contra la 
resolució de qualificació. L’article 14 generalitza el procediment seguit a tots els 
actes subjectes a inscripció. 

 
El capítol III estableix els procediments d’inscripció d’actes referits a modificacions 
o canvis experimentats per les empreses d’inserció. Consta de 4 articles. L’article 
15 regula les modificacions d’estatuts, l’article 16 les modificacions de la 
participació de les entitats promotores, l’article 17 el canvi de domicili social i 
l'article 18 les modificacions de l’òrgan d’administració. 

 
El capítol IV consta de 4 articles i defineix la resta de funcions del registre. 
L’article 19 fa referència a la presentació dels comptes anuals i de l’informe de 
gestió i la possibilitat de donar per realitzada aquesta obligació de les empreses, 
mitjançant un certificat dels registres corresponents on estan inscrites per raó de la 
seva forma jurídica. Els articles 20, 21 i 22 estableixen els documents que han 
d’aportar les empreses a fi i efecte de complir les seves obligacions en relació amb 
el dipòsit del pla d’activitats, pressupost anual i balanç social. 
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El capítol V determina la desqualificació de les empreses d’inserció. Consta de 2 
articles. Els articles 23 i 24 estableixen les causes i el procés de desqualificació i 
baixa a partir de la Llei 27/2002. 
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 III. OBSERVACIONS GENERALS 
 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, després d’analitzar i 
debatre el Projecte de decret sobre l’estructura i el funcionament del Registre 
General d’Empreses d’Inserció de Catalunya, proposa les següents observacions 
genèriques: 

 
Primera. La manca d’ocupació és considerada un dels factors de risc més 
important per a totes aquelles persones que es troben en situació d’exclusió social 
o en procés de patir-ne. Més enllà de la protecció social, l’accés al mercat de 
treball, l’adquisició d’hàbits laborals i la consolidació d’un itinerari professional són 
elements cabdals per a la integració i la participació dels ciutadans en la comunitat 
de la qual formen part. En aquest sentit, la Unió Europea, en el document que 
emmarca la cimera de Lisboa, assenyala l’ocupació dels col·lectius més 
desfavorits com una de les mesures més importants que cal dur a terme amb la 
finalitat de reduir la pobresa i millorar la cohesió social. En aquest sentit la Llei 
27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses 
d’inserció ha tingut una doble funció; d'una banda ha recollit les recomanacions 
comunitàries sobre el tema i de l’altra ha dotat d’un marc normatiu comú les 
iniciatives de caràcter similar que s’han dut a terme en els darrers anys. Per 
aquest motiu el Consell de Treball, Econòmic i Social valora positivament aquest 
decret que desenvolupa l’esmentada Llei.  

 
Segona. La disposició final de la Llei assenyala un termini de sis mesos per 
aprovar el reglament de funcionament del Registre d’empreses d’inserció de 
Catalunya. En aquest sentit es recomana al Govern que en el procés de redacció 
final i d’aprovació del Decret es respecti el termini recollit a la Llei.  

 
Tercera. Actualment hi ha una implantació molt estesa de les TIC en els 
procediments administratius; un d’aquests procediments on el funcionament seria 
impensable sense les noves tecnologies és el de registre. S’entén que qualsevol 
servei d’aquestes característiques ha de portar de manera implícita l’ús de les 
tecnologies de la informació. Per aquest motiu es proposa que la segona 
disposició addicional s’ampliï amb la incorporació, si s’escau, de la metodologia en 
línia en alguna part del procediment registral. La nova redacció hauria d’emprar  
l’expressió “garantirà en el  termini més breu possible de temps” en lloc de la 
paraula “procurarà”. 

  
 

Quarta. Es valora positivament la voluntat de transferir al SOC, un cop finalitzada 
la seva estructuració, el Registre d’empreses d’inserció complint el que està 
estipulat en l’apartat c de l’article 2 de la Llei 17/2002.  

 
 
 IV. OBSERVACIONS AL TEXT DEL PROJECTE 
 
  
 DECRET 
 

1. L’exposició de motius hauria de fer referència al fet que el Reglament 
desenvolupa el capítol II de la Llei, explicant quina és la necessitat d’un 
registre públic a més de  
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quin ha estat el motiu de la incorporació en aquest Reglament de la disposició 
addicional primera referent al període de transitorietat que s’atorga a les 
fundacions i associacions que estan funcionant com a empreses d’inserció.  
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2. Es proposa canviar el text de la disposició addicional primera per la redacció 
següent: “A les fundacions i associacions que, en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret, portin a terme qualsevol activitat econòmica de producció de 
béns o de prestació de serveis, l’objecte social de les quals tingui com a finalitat 
primordial la integració sociolaboral de persones en situació de greu risc d’exclusió 
social, i compleixin la resta de requisits establerts a l’article 4 de la Llei 27/2002, de 
20 de desembre, sobre mesures legislatives per  regular les empreses d’inserció 
sociolaboral, podran gaudir durant el termini d’un any de les mesures de foment i 
programes subvencionables destinats a les empreses qualificades com a 
empreses d’inserció, sense prejudici que en complir tots els requisits puguin 
inscriure’s en el Registre administratiu d'empreses d'inserció de Catalunya.  

 
 

 REGLAMENT 
 

3. En l’article 2.2 s'ha d'eliminar el terme “entitat”, ja que no aporta res a la 
redacció existent i pot donar lloc a interpretacions equívoques. 

 
4. Amb la finalitat de donar més coherència al Reglament i seguint l’article 7 de la 
Llei 27/2002, el capítol II hauria de desenvolupar la qualificació i els actes 
d’inscripció obligatòria que suposen modificacions de les dades registrades, 
assenyalats a l’esmentat article, mentre que el capítol III desenvoluparia aleshores 
el procediment de sol·licitud i resolució comú a aquests amb el títol “Procediment i 
resolució de la qualificació i de les modificacions que afectin la qualificació”. Així 
mateix, i també tenint com a referència l’article 7 de la Llei, la denominació del 
capítol IV es podria canviar per “Altra informació subjecta a constància registral”.  

 
 
 

 V. CONCLUSIONS 
 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya valora positivament el 
Projecte de decret sobre l’estructura i el funcionament del Registre administratiu 
d’empreses d’inserció de Catalunya com un pas important en el desenvolupament 
de la Llei sobre les empreses d’inserció. Es tracta d’un pas més en el procés de 
facilitar l’accés al món laboral a les persones amb dificultats d’integració. Tot i així, 
es demana al Govern que consideri les observacions i recomanacions fetes en 
aquest dictamen, a fi i efecte d’aconseguir una redacció més ajustada a la realitat 
normativa i més entenedora. 

 
 
 

 
 Barcelona, 14 de juliol de 2003 
 
 
 El president     La secretària executiva 
 Rafael Hinojosa i Lucena    Teresita Itoiz i Cruells 
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