
 

Nota de premsa sobre el traspàs de Fons de l’FPO a altres 

prestacions 

  
CATformació manifesta el seu desacord amb la decisió 
del Govern central en desviar els fons destinats a l’FPO 

Recentment s’ha publicat al BOE, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 

s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer 

front al COVID-19. En l'apartat u de la disposició addicional setena, aquest RDL recull 

que: 

“Amb caràcter excepcional i extraordinari, a causa de l'impacte econòmic de les 

mesures aprovades per a fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19, els 

ingressos derivats de la cotització per formació professional obtinguts en l'exercici 

2020, podran destinar-se al finançament de qualsevol de les prestacions i accions del 

sistema de protecció per desocupació definides en l'article 265 del Reial decret 

legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General 

de la Seguretat Social, o per a finançar programes que fomentin la contractació de 

persones desocupades o els ajudin a recuperar ocupació”. 

Així doncs, aquest RD llei recull la possibilitat que els fons derivats de la cotització 

d’FP de les empreses i treballadors, puguin aplicar-se al finançament d’altres 

prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació. Aquesta situació no 

hauria d'afectar mesures que amb tota seguretat seran més necessàries que mai per 

activar de nou l’economia del nostre país, millorar la capacitació professional i 

fomentar l'ocupabilitat de les persones. Els fons per a l'ocupació i per a la formació 

són, en aquest context, més necessaris que mai. 

 
Per tot l’exposat, entenem que: 

- La reducció d’un 55% en les polítiques actives d’ocupació no es una mesura de 
recolzament a les persones desocupades, i en cap cas no ajudarà a activar de nou 
l’economia i fomentar l’ocupació de les persones una vegada superada la crisi 
sanitària. 
 

- L’FPO te com a finalitat impulsar i realitzar una formació que contribueixi al 
desenvolupament personal i professional de les persones, millorant la seva 
ocupabilitat i la seva promoció en el treball.  Per tant,  aquesta formació donarà 
resposta a les  necessitats del mercat laboral i s’orientarà a la millora de la 
competitivitat empresarial, elements de màxima importància per fer front a la 
recuperació econòmica del nostre país en els pròxims mesos.  

 
- La reducció radical del pressupost en polítiques d’FPO, generarà un augment 

molt considerable de desocupats en el sector professional de la formació, 
integrat per centres de formació, entitats del tercer sector i administracions 
locals. També tindrà un impacte notable en un gran nombre de professionals 
autònoms que col·laboren en el sector. 

 



 

- Entenem que per fer front a la crisi sanitària actual, es pugui donar una reducció 
controlada del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació, però 
defensem també que ara més que mai, cal que es fomentin polítiques d’ocupació 
actives, donant prioritat als programes que més impacte generen en l’ocupació 
de les persones i la millora de la competitivitat de les empreses. És en aquest 
sentit, que la formació ocupacional i continua serà uns dels instruments clau que 
més ajudaran a qualificar les persones i adaptar les empreses, a les necessitats 
generades a causa de la crisi sanitària, com així demostren els seus índex 
d’inserció i de millora de l’ocupabilitat, any rere any.  
 

- Per tot això sol·licitem al Govern central, que per fer front a la crisi post sanitària, 
redueixi el pressupost i despeses de tots aquells ministeris que no treballin de 
forma directa per la reconstrucció del país, i que no només ho faci dràsticament 
amb el els fons de l’FPO. Aquest fons seran imprescindibles per reactivar 
l’economia del país després de la crisi sanitària, i evitaran de passada la 
destrucció d’ocupació massiva en aquest sector.  

-  
 


