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Nota interpretativa de l’art. 3.1.a). 03/07/2014 

 

L’art. 3.1 del Programa complementari de suport a l’economia productiva local estableix la tipologia de 

despeses que reben la consideració d’elegibles en el marc de la línia de suport “finançament dels plans 

locals d’ocupació” (línia 1).  

Al seu apartat a) fa referència expressa a l’elegibilitat de les despeses de personal derivades de la 

contractació o nomenament interí de persones que es trobin, amb caràcter previ, en “situació legal de 

desocupació” en els termes previstos a l’article 208 del Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i que, preferentment, estiguin inscrites a un 

Servei Local d’Ocupació de la demarcació de Barcelona.  

 

La remissió a l’art. 208 del Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei General de la Seguretat Social (en endavant, TRLGSS) per a la determinació de les persones que es 

troben en “situació legal de desocupació” pot donar lloc a confusió, quant al personal a contractar i, en 

conseqüència, en la concreció del que es pot considerar com a “despesa elegible” en el marc de la línia 1 del 

Programa complementari, raó per la qual esdevé necessari aclarir la significació i l’abast d’aquest concepte. 

 

Aquesta confusió sorgeix del fet que la finalitat d’aquest article és delimitar el concepte de “situació legal de 

desocupació” als efectes de percebre prestacions d’atur, el que comporta deixar fora del seu àmbit 

d’aplicació a aquells col·lectius que, malgrat estar aturats, no tenen dret a percebre aquestes prestacions. 

 

En aquest sentit, cal interpretar l’art. 3.1.a) del Programa complementari, i particularment, la remissió a l’art. 

208 del TRLGSS de forma extensiva, funcional i teleològica, tot posant-lo en relació amb l’objecte de la línia 

1, definit  a l’art. 2.1, de forma favorable a la contractació de persones que es trobin en alguna de les 

situacions que s’assenyalen a continuació: 

- Persones aturades que es trobin en “situació legal de desocupació” en els termes de l’art. 208 del 

TRLGSS, tant si estan inscrites a un Servei Local d'Ocupació de la demarcació com si no ho estan. 

- Persones aturades que no es trobin en “situació legal de desocupació” en els termes de l’art. 208 del 

TRLGSS, tant si estan inscrites a un Servei Local d'Ocupació de la demarcació com si no ho estan. 

 
Així, la remissió a l’art. 208 del TRLGSS no ho és en el sentit d'excloure del Programa complementari 
aquelles persones que, per no haver treballat mai o per no reunir els requisits per a la percepció de la 
prestació per desocupació, no entren dins la categoria de persones en "situació legal de desocupació”, sinó 
que es tracta d'una remissió amb la que es pretén evitar precisament la contractació de persones que 
estiguin ocupant un lloc de treball.  
 

En conseqüència, en el marc de la línia 1 del Progr ama complementari de suport a l’economia 

productiva local s'admet la possibilitat de justifi car despeses derivades de la contractació de 

persones “desocupades” o “aturades” en sentit ampli , en els termes que han estat exposats i amb 

independència del seu dret a percebre prestació d’a tur o del fet d’haver comptat prèviament amb un 

contracte laboral, sempre de conformitat amb el règ im aplicable als respectius Plans locals 

d’ocupació.  


