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RESUM DEL CONTINGUT DEL RDL 4/2015 

PREÀMBUL 

El preàmbul del RDL, d’onze pàgines d’extensió, fa un repàs exhaustiu del 

contingut de la norma i pretén justificar la reforma del Sistema, fent èmfasi en 

la bondat de la formació de demanda o la formació online, en el xec formació 

o el Compte de formació. S’obvia parlar obertament de que les organitzacions 

sindicals i empresarials més representatives deixaran d’impartir formació però 

pretén remarcar el seu lideratge en el disseny estratègic, en la planificació, 

programació i difusió de la FPO i el paper fonamental de la Negociació 

Col·lectiva i el Diàleg Social, dos elements que apareixen reiteradament sobre 

el paper, però que tenen poca presència en el desenvolupament real de la 

reforma.  

Així mateix, justifica l’extrema i urgent necessitat de reforma del Sistema 

perquè les seves carències l’han debilitat per a afrontar els reptes que planteja 

l’actual etapa de recuperació econòmica  i per les suposades ineficiències del 

model que, segons ells, ha posat de manifest el Tribunal de Cuentas en un 

informe que, per cert, és incomplert, ja que no inclou la fiscalització de la 

gestió de la formació de demanda (a aquest tipus de formació es destina el 

77% del pressupost total de FPO, anualment una gran part del seu pressupost 

no és utilitzat ja que la majoria de les PIMEs no tenen capacitat per a executar-

la, és la menys transparent, ja que les empreses no compleixen les seves 

obligacions d’informació a la Fundación Tripartita, la seva avaluació ha estat 

pràcticament inexistent i la nul·la participació de la RLT en els plans de 

formació de les empreses, fa que l’accés a la mateixa sigui decisió unilateral de 

l’empresa)  i per una sentència del TC de 15 de desembre de 2014 que, segons 

l’Estat permet el Govern reformar el Sistema perquè sigui conforme al marc 

constitucional de distribució de competències entre Estat i CCAA.  
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CAPÍTOL I: Disposicions generals 

Art. 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

Objecte:  

 la planificació i fiançament del sistema de formació professional per a 

l’ocupació en l’àmbit laboral, 

 la programació i execució de les accions formatives,  

 el control, el seguiment i el règim sancionador,  

 el sistema d’informació, l’avaluació, la qualitat  

 el govern del sistema 

Àmbit: empreses i treballadors de tot el territori de l’estat espanyol 

Art. 3. Principis del sistema 

A l’apartat d) determina que la Negociació Col·lectiva i el Diàleg Social són 

instruments per al desenvolupament del Sistema així com la participació dels 

Agents Socials en el disseny, la planificació i la programació de l’oferta 

formativa. 

CAPÍTOL II: Planificació i finançament 

Art. 5. Prospecció i detecció de Necessitats Formatives (NNFF) 

Qui: Ministeri 

Amb qui: Observatorio del SEPE, les CCAA i Agents Socials (AASS) 

Amb què:  

 Metodologia d’anàlisi  prospectiu 

 Potenciació d’iniciatives de detecció de NNFF (sobretot estructures 

 paritàries) 

 Anàlisi de perfil professional 
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Resultat: informe anual: 

  Ocupacions amb millors perspectives d’ocupació 

  NNFF de treballadors 

  Recomanacions concretes 

Art. 6. Escenari plurianual 

Qui: Ministeri 

Amb qui: organitzacions sindicals i empresarials més representatives, CCAA, 

altres ministeris, organitzacions d’autònoms i de l’economia social, estructures 

paritàries i experts. 

Resultat: 

 Tendències i evolució de l’economia espanyola 

 Sectors motors del creixement i de creació de llocs de treball; sectors en 

reconversió,  NNFF i requalificació 

 Competències transversals objecte d’atenció prioritària 

 Objectius d’atenció prioritària (sectorials, transversals, territorials i per 

col·lectiu) 

 Previsió de recursos financers 

Art. 7. Finançament 

Fons:   

 Quota de FP 

 Aportacions específiques establertes en el pressupost del SEPE 

 Fons propis de les CCAA 

 FSE 
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Formes de finançament:   

 Bonificacions de les cotitzacions a la SS (formació empreses) 

 Subvencions (formació oferta: ocupats/desocupats/autònoms i 

economia social) excepte compromís de contractació 

 Xec de formació (formació oferta: desocupats) 

 Règim de contractació pública.  

 Concessió directa (beques i ajudes a desocupats i compensació 

empreses per la realització de pràctiques no laborals). Formació de 

presos i militars. 

Finançament de formació sindical: s’establirà la quantitat en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado.  

Fiançament de formació per treballadors de les AAPP: s’establirà un % en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado. Concurrència competitiva.  

Només es finançaran accions realitzades a partir de la concessió de subvenció 

Terminis de pagaments:  

25% previ a l’inici 

35% durant l’execució 

40% després de justificació. 

Art. 8. Mòduls econòmics 

Aplicables a totes les iniciatives de formació 

Mòduls específics per especialitats segons preus de mercat, singularitat, 

especialització i característiques tècniques. Es podrà preveure concessió i 

justificació a través de mòduls. 

Si no hi ha mòduls específics es fixaran mòduls màxims. 
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Costos activitat formativa:  

 90% directes 

 10% indirectes 

Costos d’organització en la formació programada per empreses: 

 10% (emp.>10 treb.) 

 15% (emp. entre 6 i 9 treb.) 

 20% (emp.<5 treb.). 

S’establiran incompatibilitats entre costos indirectes i d’organització.  

CAPÍTOL III: Programació i execució 

Art. 9. Iniciatives de formació 

 Formació programada per les empreses 

 Oferta formativa ocupats: sectorial, transversal i programes de 

qualificació i reconeixement professional 

 Oferta formativa desocupats: programes de formació destinats a cobrir 

NNFF detectades per serveis públics d’ocupació; programes específics 

de formació; i programes amb compromís de contractació.  

 Permisos individuals de formació (PIF) 

 Formació en alternança amb l’ocupació  

 Formació empleats de les AAPP 

 Formació privada per a obtenció de certificats de professionalitat 

 Formació de presos 

 Formació de militars 
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La durada de les accions formatives serà la que s’estableixi en el catàleg, llevat 

de la formació programada per les empreses que podrà tenir una durada 

mínima d’una hora. 

Art.10. Formació programada per les empreses 

Dret d’informació i consulta de la RLT a qui s’ha de sol·licitar informe, això sí, 

compatible amb l’agilitat en l’inici i desenvolupament de la formació. 

Organització de la  formació:  

 - pròpia empresa 

 - entitat organitzadora 

 - entitat de formació 

 

Art. 13. Poden ser entitats organitzadores de la formació de demanda (haurà 

de contractar impartició a una entitat de formació acreditada o inscrita): 

 Organitzacions empresarials i sindicals 

 Estructures paritàries amb personalitat jurídica 

 Associacions de treballadors autònoms i de l’economia social 

 Entitats de formació acreditades o inscrites 

Altres 

Impartició de formació:  

 - pròpia empresa 

 - entitat de formació 

Grup d’empreses: cada empresa podrà disposar de l’import del crèdit que 

correspon al grup. (a partir de l’01/01/2016) 

Crèdit formació: el % s’estableix en la Ley de Presupuestos Generles del Estado, 

en funció del núm. treballadors. Es podrà establir un crèdit superior a la quota 

de formació ingressada per l’empresa. 
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Cofinançament:  

  Empreses 1-9 treballadors:  5% (abans 0%) 

  Empreses 10-49 treballadors:  10% 

  Empreses. 50-249 treballadors: 20% 

  Empreses >250 treballadors: 40% 

Permís retribuït de 20 hores anuals: s’entendrà complert si treballador 

participa en accions programades per l’empresa o si gaudeix d’un PIF. 

Art. 11. Oferta formativa ocupats 

Programes sectorials + competències transversals + obtenció CP determinats 

en escenari plurianual i informe anual 

Té caràcter subsidiari complementari i atendrà ales necessitats no cobertes per 

la formació de demanda 

Detecció de necessitats, programació i difusió comptarà amb la participació 

de: 

1) Sectorials i programes de qualificació: organitzacions empresarials i 

sindicals més representatives i les representatives en el corresponent 

àmbit d’actuació i sector, a través de les estructures paritàries sectorials 

(comptaran amb finançament segons disp. addicional 6a) 

2) Transversals i programes de qualificació: organitzacions empresarials i 

sindicals més representatives i les representatives en el corresponent 

àmbit d’actuació (no comptaran amb finançament segons disp. 

addicional 6a.) 

3) Programes específics per a treballadors autònoms i de l’economia 

social: organitzacions representatives d’autònoms i de l’economia social 

i aquelles amb suficient implantació en el  corresponent àmbit 

d’actuació (comptaran amb finançament segons disp. addicional 6a) 
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4) Altres organitzacions o entitats amb acreditada experiència que 

determinin les autoritats competents (comptaran amb finançament 

segons disp. addicional 6a) 

Podran participar persones aturades segons el límit que s’estableixi segons el 

mercat de treball 

Art. 12. Oferta formativa desocupats 

Detecció de necessitats, programació i difusió correspon a les administracions 

competents amb informe preceptiu i no vinculant de les organitzacions 

empresarials i sindicals + àmbits de participació autonòmics. 

Es donarà prioritat a la participació de desocupats amb baixa qualificació i a 

l’obtenció de certificats de professionalitat. 

Art. 14. Programació i gestió d’ofertes formatives 

 Programacions basades en escenari plurianual, informe anual de 

prospecció i catàleg d’especialitats formatives. 

 Caràcter anual o plurianual 

 Oferta d’accions formatives ampla, flexible, oberta, permanent i 

accessible des de qualsevol lloc (teleformació) 

 Garantiran els principis de publicitat, objectivitat i lliure concurrència. 

També en la selecció d’entitats que participin en la implementació del 

xec formació. 

 Caldrà publicar en pàgina web la relació d’entitats beneficiàries, 

puntuació tècnica i finançament. 

 Integració de tota l’oferta programada i executada en una base de dades 

que administrarà SEPE: evitar duplicitats i identificar llacunes en la 

cobertura de NNFF 
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Art. 15. Impartició de formació. 

Modalitats: presencial, teleformació i mixta (a partir d/1/01/2016). 

Entitats impartidores:  

 Empreses per als seus treballadors + aturats (directament o mitjançant 

contractació) 

 Administracions públiques competents en FP: centres propis (centres 

d’FP, centres de referència nacional i centres integrats) o amb convenis 

amb altres entitats o empreses públiques acreditades o inscrites 

(ajuntaments?). Aquestes últimes no podran subcontractar.  

 Entitats de  formació, públiques o privades, acreditades o inscrites 

inclosos centres integrats de formació privats. Límit màxim de 

participació dels treballadors d’aquestes entitats: el menor entre 10% 

del total de participants i 10% del total de plantilla. No subcontractació. 

Art. 16. Acreditació i registre de centres. 

 Obligació de tota entitat impartidora d’estar inscrita o acreditada en el 

registre, llevat de les empreses que imparteixin formació per als seus 

treballadors, ni organitzacions sindicals o empresarials ni Estructures 

paritàries ni entitats organitzadores de formació per a les empreses. 

 Per fer formació per obtenció de CP necessitat d’acreditació i complir 

requisits específics  

 SEPE acredita entitats amb plataforma de teleformació i centres que 

actuen en més d’una CA. 

 CA acredita entitats (formació presencial) del seu territori. 

 Tota entitat de formació presencial haurà de disposar d’instal·lacions i 

RRHH suficients: propis o de tercers, sempre que no hi hagi 

subcontractació de l’execució formativa, amb aportació d’acord o 

contracte de disponibilitat. 

 Inscripció: declaració responsable de compliment de requisits 

(especialitats catàleg) o model específic (especialitats no catàleg). 

 Acreditació: sol·licitud. Acceptada transcorreguts 6 mesos sense 

resposta. 

 Coordinació de tots els registres autonòmics amb l’estatal. 



 
 

  10 
 

 Publicació en el registre de les sancions rebudes per les entitats. 

Art. 17. Obligacions de les entitats. (les de sempre) 

CAPÍTOL IV: Control de la formació i règim sancionador 

Art. 18. Seguiment i control. 

Sobre compliment de requisits, formalitats i  resultats de la formació: 

 visites in situ i/o expost 

 qüestionaris i entrevistes a participants sobre qualitat i impacte de la 

formació 

 auditories de qualitat a les entitats 

 

Pla anual de seguiment i control que tindrà en compte les orientacions que 

s’aprovin en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. 

Informe anual de resultats de seguiment i control. 

Art. 19. Reforç del control i de la capacitat sancionadora. 

 Creació de la Unitat Especial d’Inspecció dins de la Inspecció de Treball i 

SS. Es comptarà amb Direccions Territorials i Inspeccions Provincials de 

la Inspecció de Treball i SS. 

 CCAA amb competències inspectores traspassades hauran d’ordenar 

l’activitat de la Inspecció de Treball i SS. 

 Per al seguiment i control es podrà destinar fins un 5% dels fons a 

entitats externes especialitzades, independents i alienes als òrgans de 

participació i govern del sistema, i a la impartició i organització de la 

formació programada per tercers.  
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Art. 20. Infraccions i sancions. 

Inspecció de treball i SS controlarà l’aplicació de les subvencions. Les CCAA 

podran disposar d’altres formules d’inspecció. Intervenció General continuarà 

amb el control financer.  

Art. 21. Modificació del RDL 50/2000 (Llei sobre infraccions i sancions en 

l’ordre social). 

 Ampliació dels subjectes responsables d’infracció a totes les entitats i/o 

empreses impartidores i organitzadores de formació. 

 Infraccions lleus; greus i  molt greus.  

 Totes les entitats i empreses implicades en la gestió d’una mateixa acció 

formativa que cometin infraccions seran responsables solidaries de la 

infracció. 

CAPÍTOL V: Sistemes d’informació, avaluació i qualitat 

Art. 22. Sistema integrat d’informació. 

Fitxer únic accessible per a totes les administracions competents, recollirà 

informació de les activitats formatives a tot l’estat. 

Altres instruments: Compte de formació, catàleg d’especialitats i registre de 

centres. 

Compte de formació: associat al número d’afiliació a la SS. Recollirà formació 

rebudad d’acord al Catàleg nacional de qualificacions i el Marc Espanyol de 

Qualificacions per a l’Educació Superior. 

Catàleg d’especialitats: desenvolupat i  mantingut pel SEPE. Recollirà tota 

l’oferta formativa, requeriments d’experts, participants, instal·lacions i 

equipaments per a cada especialitat. La formació programada per les empreses 

no caldrà que estigui referenciada al catàleg. 

Registre estatal de centres: recollirà entitats acreditades i inscrites + 

informació sobre qualitat i resultats de la formació + informació sancions. 
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Art. 23. Avaluació de la formació. 

Pla anual d’avaluació de la qualitat, impacte, eficàcia i eficiència del sistema de 

formació professional. Elaborat per SEPE + CCAA + AASS. Sotmès al Consejo 

General del Sistema Nacional de Empleo. 

Avaluació permanent inclourà:  

 Estudi previ que justifiqui la iniciativa de formació. 

 Definició d’objectius i indicadors per a l’avaluació i el seguiment 

 Mesura de l’impacte en termes d’inserció (desocupats) i en termes 

d’assoliment en el lloc de treball (ocupats) 

 Avaluació de la satisfacció de participants i empreses. 

 Anàlisis de conclusions i recomanacions 

Avaluació de la iniciativa de formació programada per les empreses en el seu 

conjunt. 

Es podrà recórrer a entitats externes especialitzades, independents i alienes als 

òrgans de participació i govern del sistema i a la impartició i organització de la 

formació programada per tercers.  

Publicació de resultats de les avaluacions. 

Art. 24. Qualitat de la formació. 

Amb caràcter previ a la percepció de finançament públic, les entitats de 

formació hauran de subscriure un compromís verificable de qualitat en la 

gestió, transparència i eficiència en la gestió dels fons públics: 

 Seguiment de la importació i assistència de tots els participants 

 Satisfacció dels participants amb el desenvolupament de l’acció 

formativa, continguts, resultats, qualitat dels docents i de les 

modalitats d’impartició. 

   



 
 

  13 
 

Pla de perfeccionament del professorat: elaborat pel SEPE tenint en compte 

aportacions de CCAA. Si es dirigeixen a formadors de més d’una CA serà 

gestionat per Centres de referència nacional. En una sola CA serà gestionat per 

la CA. 

CAPÍTOL VI: Governança del sistema 

Art. 25. Organ de participació dels AAPP i dels interlocutors socials. 

Consejo General del Sistema Nacional de Empleo amb participació de les AAPP i 

els AASS 

Art. 26. AAPP competents i coordinació del sistema. 

Coordinació del SPE i els SPO autonòmics a través de la Conferència Sectorial 

d’Ocupació i Assumptes Laborals. 

A nivell estatal les funcions de programació, gestió i control correspondran al 

SEPE quant a: 

 Activitats d’avaluació, seguiment i control de la iniciativa de 

formació programada per les empreses que tinguin centres de 

treball en més d’una CA. 

 Programes o accions que transcendeixin l’àmbit territorial d’una 

CA. 

 Programes que s’estableixin amb caràcter excepcional i durada 

determinada, i que s’executin a tot el territori nacional. 

 Accions formatives en l’àmbit territorial de Ceuta i Melilla. 

A nivell autonòmic les funcions de programació, gestió i control correspondran 

correspondrà als òrgans que cada CA estableixi.  

Les CCAA hauran de proporcionar al SEPE informació de la formació 

desenvolupada en el seu territori. El SEPE facilitarà a les CCAA informació sobre 

la formació executada en el conjunt de l’Estat, inclosa la realitzada pel SEPE en 

l’àmbit territorial de cada CA. 
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L’incompliment de les obligacions d’informació tindrà conseqüències que 

s’establiran en les normes o conveni de col·laboració entre administracions. 

Art. 27. Fundació Estatal per al formació en l’ocupació. 

 Pertany al sector públic. 

 Patronat: Administració general de l’estat (majoria), CCAA i AASS. 

 Acords es prendran per majoria 

 Actuarà com a entitat col·laboradora i de suport al SEPE, i també del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Disp Adicional 5ª 

en un mes la Fundació Tripartita adaptarà els seus Estatuts i les mesures 

tècniques i econòmiques per adaptar-se a aquest RDL 

Art. 28. Estructures paritàries sectorials. 

En el marc de la negociació col·lectiva sectorial d’àmbit estatal. 

Format: 

 - organitzacions sindicals i empresarials més representatives 

 - organitzacions representatives al sector corresponent 

Agruparan sector afins d’acord amb el mapa sectorial aprovat pel Consejo 

General del Sistema Nacional de Empleo. Funcions: 

 Prospecció i detecció de NNFF sectorials. 

 Proposta d’orientacions i prioritats formatives  

 Proposta de millores de la gestió i de la qualitat de la formació 

 Elaboració de propostes formatives relacionades amb processos 

d’ajust, reestructuració i desenvolupament sectorial, en especial las 

relacionades con necessitats de requalificació de treballadores de 

sectors en declivi.  



 
 

  15 
 

 Mediació en els processos de discrepàncies i definició de mecanismes 

que afavoreixin els acords en matèria de formació en les empreses. 

 Coneixement de la formació que es realitzi en el seus àmbits. 

 Difusió de les iniciatives de formació i promoció de la formació  

 Elaboració d’una memòria anual sobre la formació el seu àmbit 

sectorial. 

 Elaboració de propostes per a la realització d’estudis sectorials i 

investigacions  

El SEPE o la Fundació estatal per l’ocupació també podran encarregar: 

 Estudiós o investigacions de caràcter sectorial  

 Participar en la definició i actualització de qualificacions professionals, 

certificats de professionalitat i especialitats formatives. 

 Intervenir en els processos d’acreditació de l’experiència laboral i en el 

disseny d’actuacions formatives que contribueixin a la culminació dels 

mateixos. 

 Participar en l’extensió i consolidació de la formació professional dual, 

a través del contracte per a la formació i l’aprenentatge, en l’àmbit 

laboral.  

El marc de funcionament, terminis, criteris, condicions i obligacions 

d’informació a efectes de finançament es fixarà per ordre ministerial. 

Comptaran amb un reglament de funcionament, suport tècnic qualificat 

finançament suficient. 

Disposició addicional primera: Suport a petites i mitjanes empreses 

Els serveis públics d’ocupació assessoraran sobre iniciatives de formació i 

informaran de les entitats formatives que poden impartir formació. 

Disposició addicional segona: Impuls del xec de formació 

A través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales es promourà 

el seu ús 
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Disposició addicional tercera: Impuls a instruments claus del Sistema Nacional 

de Qualificacions i Formació Professional: 

 Actualització del Registre Nacional de Certificats de Professionalitat 

 Potenciació de la xarxa de Centres de referència nacional 

 Impuls dels procediments d’acreditació de l’experiència laboral 

 Desenvolupament d’un sistema integra d’informació i orientació laboral 

 

Disposició addicional quarta: Elaboració d’estadístiques 

 Procurarà la incorporació de: 

 Formació regulada en el RDL 

 Formació realitzada per les empreses amb finançament 

propi  

 Formació de les AAPP per als seus empleats 

 

Disposició addicional sisena: Finançament de les activitats de prospecció i 

planificació. 

 A través del pressupost de la la Fundacion Estatal para la formación en 

el empleo o de les administracions competents 

 Es distribuirà en funció de l’activitat efectivament realitzada 

 Es podrà indemnitzar als participants en aquestes activitats per les 

despeses de desplaçament, manutenció i allotjament. 

Disposició addicional setena: Avaluació de les mesures de suport a la 

contractació. 

Es presentarà abans del 31/05/2016 

Valorarà la conveniència de mantenir els incentius o de destinar aquests 

recursos a altres Polítiques actives 
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Disposició addicional vuitena: Romanents de crèdit incorporables. 

Podran incorporar-se a l’exercici següent, d’acord amb el que estableixi la Ley 

de Presupuestos Generles del Estado per a cada exercici. 

 

Disposició addicional novena: Despesa pública. 

Les mesures del RDL no podran suposar increment net de la despesa pública ni 

de les despeses de personal al servei de l’Administració.  

 

Disposició transitòria primera: Règim transitori. 

Es d’aplicació immediata:  

1) El règim de concurrència competitiva (fins i tot si convocatòria 

publicada, però no resolta) 

2) La impossibilitat de subcontractar (fins i tot si convocatòria publicada, 

però no resolta) 

3) Finançament d’accions realitzades a partir de la data de concessió (fins i 

tot si convocatòria publicada, però no resolta) 

4) El límit del 10% de costos indirectes (fins i tot si convocatòria publicada, 

però no resolta) 

5) El terminis de pagament. 

6) Els límits de participació dels treballadors de l’entitat de formació en 

l’oferta formativa. 

7) En la formació bonificada: 

a. Els mòduls econòmics vigents (ja no es aplicable l’increment 

segons número de treballadors de l’empresa) 

b. Durada mínima d’una hora 
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c. Percentatges de costos indirectes (associats) i d’organització 

(organització).  

d. L’encàrrec d’organització i impartició de formació a entitats 

externes 

Per la resta de qüestions fins que no hi hagi desenvolupament reglamentari 

seguirà en vigor el que determina el RD 395/2007 

Disposició transitòria segona: competències transversals prioritàries 2015. 

Seran accions prioritàries les accions formatives d’idiomes, ofimàtica i 

tecnologies de la informació i comunicació, coneixements financers, jurídics i 

del funcionament de les AAPP fins que no hi hagi un escenari plurianual o 

informe anual de NNFF. 

Disposició derogatòria única - Derogació normativa 

Queda derogada tota norma que contradigui o s’oposi a aquest RDL 

Disposició final primera: títol competencial 

L’Estat té la competència exclusiva en matèria legislativa labor i competència 

per a regular les bases de planificació general de l’activitat econòmica 

Disposició final segona: unitat especial de la inspecció de treball i SS. 

Mitjançant ordre ministerial, la Inspecció de treball i SS, organitzarà en el sí de 

la Direcció Especial adscrita a la Autoritat Central, una Unitat especial 

d’inspecció encarregada de las funcions de vigilància i control.  No suposarà 

cap augment de la despesa pública. 
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Disposició final tercera: modificació de l’estatut del treballador autònom (llei 

20/2007). 

Tindran la consideració d’associacions professionals representatives dels 

treballadors autònomes a nivell estatal, aquelles que, inscrites en el Registre 

Estatal d’Associacions Professionals de Treballadors Autònoms, demostrin una 

suficient implantació en l’àmbit nacional. 

La suficient implantació a nivell estatal es reconeixerà tenint en compte el 

número de treballadors autònoms afiliats, la dimensió de la seva estructura, 

reflectida en els recursos humans contractats per l’associació i la seva 

implantació en el territori, en almenys tres CCAA, tot això en l’any natural 

anterior a la sol·licitud d’acreditació 

Las associacions representatives a nivell estatal, i les organitzacions 

empresarials i sindicals més representatives, gaudiran d’una posició jurídica 

singular, que els atorga capacitat jurídica per actuar en representació dels 

treballadors autònoms a tots els nivells territorials per: 

 Ostentar  representació  institucional  davant  les AAPP o altres entitats 

o organismes de caràcter estatal o de Comunitat Autònoma que la 

tinguin prevista. 

 Ser consultades  quan les AAPP dissenyin les polítiques públiques que 

incideixin sobre el treball autònom. 

 Col·laborar en el disseny de programes públics dirigits als treballadors 

autònoms  

 Qualsevol altra que s’estableixi reglamentàriament 

La suficient implantació a nivell autonòmic es reconeixerà tenint en compte el 

mateixos criteris que per al reconeixement de la representativitat a nivell 

estatal, i servirà per exercir les mateixes funcions en aquest àmbit. 

Las associacions representatives a nivell estatal, i les organitzacions 

empresarials i sindicals més representatives podran realitzar programes 

permanents d’informació i formació dirigits als treballadors autònoms, i 

promoguts per les AAPP, en matèria de PRL i reparació de les conseqüències 

d’accidents de treball i malalties professionals. 
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Disposició final sisena: habilitació reglamentària. 

Màxim en un termini de 6 mesos es dictaran les disposicions per al 

desenvolupament i execució del que conte el RDL. 

 

Disposició final setena: entrada en vigor: 24/03/2015 

  

  

  


