
 

 

 

 

 

 

 

El passat dia 1 d'abril va sortir 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 la seva exposició de motius diu: 

“D'acord amb el que es disposa en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es 

regula el Sistema de Formació Professional Per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, una de 

les fonts de finançament del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació són els 

fons provinents de la quota de formació professional que aporten les empreses i els 

treballadors. Així, en la llei de Pressupostos Generals de l'Estat de cada any s'estableix 

l'afectació de la quota de Formació Professional al finançament del Sistema de 

Formació Professional Per a l'Ocupació, de manera que tals ingressos no podran 

aplicarse a finalitats diferents. 

No obstant això, donat l'impacte econòmic ocasionat per les mesures aprovades 

per a fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19 es procedeix a canviar 

aquesta afectació. Per això, es permet que els ingressos derivats de la cotització 

per formació professional puguin aplicar-se al finançament de qualsevol de les 

prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació, incloent, 

d'aquesta manera, finalitats més àmplies que la mera formació professional per a 

l'ocupació.” 

La disposició adicional setena disposa: 

Disposició adicional setena. Fons provinents de la recaptació de la quota de formació 

professional per a l'ocupació per a l'any 2020. 

1. 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. 
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2. Es dóna nova redacció a l'apartat 1 de la disposició adicional centèsima vintena 

quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 

2018, que queda redactat com segueix: 

«Sense perjudici d'altres fonts de finançament, els fons provinents de la quota de 

formació professional es destinaran, en la proporció que reglamentàriament es 

determini, a finançar les despeses del sistema de formació professional per a l'ocupació 

regulada per la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de 

Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, incloent els corresponents a 

programes públics d'ocupació i formació, tot això a fi d'impulsar i estendre entre les 

empreses i els treballadors ocupats i aturats una formació que respongui a les seves 

necessitats del mercat laboral i contribueixi al desenvolupament d'una economia 

basada en el coneixement.» 

Descàrrega document BOE 

 

Des de Foment del Treball rebutgem que es desviïn els fons destinats a la Formació 

Professional per a l'Ocupació i així es va publicar en el dia d'ahir en aquesta nota: 

 

https://www.foment.com/es/foment-rechaza-que-se-desvien-fondos-destinados-

formacion-profesional-para-ocupacion/ 

 

Aquesta informació també s'ha distribuït a través de les xarxes socials. Aprofitem per a 

recordar-li que Foment està present en Twitter, LinkedIn, Instagram i Telegram a més 

de la seva pàgina web per a mantenir-li al dia de tota l’informació més recent sobre el 

coronavirus per a facilitar l'actuació i presa de decisions per part de les empreses.
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