
 

 

23.11 Circular informativa 
 

 
MECANISMES D’INCLUSIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL DELS PARTICIPANTS EN 
PROGRAMES DE FORMACIÓ 
 
El BOE núm. 259, de 27 d’octubre, publica el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de 
les persones que participin en programes de formació. Aquest reial decret entrarà en vigor l’1 de 
novembre de 2011. 
 
Queda assimilat a treballadors por compte aliè, a efectes de la seva integració en el Règim 
General de la Seguretat Social, el col·lectiu de persones que participin en programes de 
formació finançats per entitats o organismes, públics o privats que, vinculats a estudis 
universitaris o de formació professional, no tinguin caràcter exclusivament lectiu sinó que 
incloguin pràctiques formatives a empreses, institucions o entitats i comportin una 
contraprestació econòmica pels afectats. 
 
L’assimilació requereix doncs que es compleixin tres requisits : 
 

1. Participació en un programa formatiu vinculat a estudis universitaris  o de FP no 
exclusivament lectiu. 

2. Realització de pràctiques formatives. 
3. Contraprestació econòmica per l’afectat. 

 
Evidentment, la realització d’aquest programes no ha de donar lloc a una relació laboral que per 
sí mateixa donaria lloc a l’alta. 
 
Queda exclòs de l’aplicació del reial decret el personal investigador en formació, la inclusió 
del qual en el Règim General de la SS  ja va ser regulada pel RD 63/2006, de 27 de gener, que 
va aprovar el seu estatut. 
 
L ú́nica protecció que queda exclosa pel que fa a aquest col·lectiu és la d’atur. 
 
Les regles de cotització per contingències comunes i professionals seran les corresponents als 
contractes per a la formació i aprenentatge (veure circular 16/2011)  i no es cotitzarà per la 
contingència d’atur,  per FOGASA ni per formació professional. 
 
La condició d’empresari la té l’entitat o organisme finançador del programa. Si són més d’un 
els finançadors, serà considerat empresari qui aboni la contraprestació econòmica. Les entitats o 
organismes que tinguin aquesta consideració hauran de sol·licitar un codi de compte de 
cotització específic. 



 

 

Les persones que amb anterioritat a l’entrada en vigor del reial decret (1-11-2011) s’hagin trobat 
en la situació regulada pel mateix podran subscriure un conveni especial amb la TGSS, per 
permetre el còmput de cotització dels períodes de formació realitzats fins un màxim de dos anys i 
es pot fer la sol·licitud fins el 31-12-2012. 
 
 
Barcelona, 27 d’octubre de 2011. 
 


