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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
11500 Reial decret llei 14/2017, de 6 d’octubre, pel qual s’aprova la reactivació 

extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional 
de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

I

El Reial decret llei 1/2011, d’11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició 
a l’ocupació estable i la requalificació professional de les persones desocupades, va 
introduir un programa temporal de sis mesos de durada destinat a les persones que havien 
esgotat la seva protecció per desocupació, basat en accions de millora de l’ocupabilitat i 
en la percepció d’una ajuda econòmica d’acompanyament.

Atenent la situació del mercat de treball i les necessitats de les persones destinatàries, 
el programa s’ha prorrogat en successives ocasions, l’última d’aquestes mitjançant la 
disposició final segona del Reial decret llei 1/2016, de 15 d’abril, pel qual es prorroga el 
Programa d’activació per a l’ocupació, que modifica la disposició addicional segona del 
Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, pel qual es prorroga el programa de requalificació 
professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació i s’adopten 
altres mesures urgents per a l’ocupació i la protecció social de les persones desocupades, 
que n’estableix la pròrroga automàtica per períodes de sis mesos, sempre que la taxa de 
desocupació sigui superior al 18 per cent segons l’última enquesta de població activa 
(EPA) publicada amb anterioritat a la data de la pròrroga, i es reuneixin els requisits 
establerts en el Reial decret llei 23/2012, de 24 d’agost.

Gràcies a aquest programa, durant l’any passat, més de 54.000 persones van rebre 
atenció individualitzada, i van veure millorada la seva ocupabilitat mitjançant la realització 
d’un itinerari personalitzat d’ocupació, acompanyant la realització d’accions de polítiques 
actives d’ocupació amb la percepció d’una ajuda econòmica.

Segons l’enquesta de població activa corresponent al segon trimestre de 2017, 
publicada el 27 de juliol de 2017, la taxa d’atur ha estat del 17,22 per cent, és a dir, inferior 
a la que fixa l’esmentat Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, per la qual cosa aquest 
programa no s’ha prorrogat de manera automàtica com va succeir en les ocasions 
anteriors, i per tant la seva vigència va finalitzar el 15 d’agost de 2017.

Malgrat el descens de la taxa d’atur, producte del creixement sostingut de l’economia 
espanyola i de l’ocupació, i que es constata en les dades d’atur registrat corresponents al 
passat mes d’agost, més de 3.300.000 persones seguien estant inscrites com a 
desocupades en els serveis públics d’ocupació, de les quals un alt percentatge pertany al 
col·lectiu d’aturats de llarga durada que han esgotat la seva protecció per desocupació.

El Govern té la intenció de revisar en el marc del diàleg social i amb les comunitats 
autònomes els diferents programes que actualment complementen la protecció per 
desocupació que regula el títol III del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, a fi de portar a terme una 
reordenació d’aquests amb la finalitat d’adaptar-los plenament al marc constitucional vigent, 
millorar les condicions de protecció de les persones desocupades, la seva eficàcia perquè els 
beneficiaris recuperin l’ocupació, i evitar distorsions en la compatibilitat entre els programes 
autonòmics i estatals, en els termes en què s’acordi en el marc d’aquest procés de diàleg.

D’altra banda, la Sentència 100/2017, de 20 de juliol de 2017, del Tribunal Constitucional 
en relació amb el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern Basc contra el Reial 
decret llei 1/2013, de 25 de gener, ha establert que la gestió de l’ajuda econòmica 
d’acompanyament a desocupats que han esgotat l’atur per part del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal contravé l’ordre constitucional de distribució de competències en matèria d’ocupació.
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Assentat això, l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes consideren 
necessari recuperar de manera extraordinària i limitada en el temps el programa de 
requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació 
i han acordat a aquest efecte atribuir excepcionalment al Servei Públic d’Ocupació Estatal 
les funcions de concessió i pagament de l’ajuda econòmica d’acompanyament.

La recuperació del pla es justifica per la necessitat indubtable de mantenir la protecció 
d’un col·lectiu de persones desocupades tan sensible com el dels destinataris del programa 
quan es faci la revisió i reordenació dels programes actuals destinats a millorar les possibilitats 
d’inserció dels desocupats i, al seu torn, a complementar la protecció per desocupació.

Per la seva banda, l’atribució temporal al Servei Públic d’Ocupació Estatal de les 
funcions de reconeixement, concessió i pagament, acordada per unanimitat a la 
Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals que va tenir lloc el 18 de setembre de 
2017, obeeix a la necessitat imperiosa d’assegurar la continuïtat del programa, per evitar 
qualsevol dilació que pugui perjudicar un col·lectiu que, no s’ha d’oblidar, ha esgotat la 
seva protecció per desocupació. No és possible per la seva complexitat fer efectiva sense 
solució de continuïtat la gestió de les ajudes econòmiques per part de les comunitats 
autònomes, que són les administracions competents per a la gestió d’aquestes ajudes. 
Unes circumstàncies i un acord que, de conformitat amb el que disposa l’article 18.h).2n 
del Text refós de la Llei d’ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 
d’octubre, permeten al Servei Públic d’Ocupació Estatal seguir gestionant les funcions de 
reconeixement, concessió i pagament de l’ajuda econòmica d’acompanyament.

Per aquestes raons, és necessari aprovar, de manera extraordinària i fins al 30 d’abril 
de 2018, la reactivació del programa, per mantenir la protecció d’aquest col·lectiu i permetre 
així fer l’estudi amb deteniment i amb totes les garanties d’aquests programes que 
actualment complementen la protecció per desocupació, en especial tenint en compte que 
el Programa d’activació per a l’ocupació, actualment prorrogat pel Reial decret llei 7/2017, 
de 28 d’abril, té prevista la incorporació de nous beneficiaris fins al 30 d’abril de 2018.

II

Aquest Reial decret llei consta de tres articles, dues disposicions addicionals, una 
disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

L’article 1 estableix la reactivació extraordinària del programa de requalificació 
professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació des del 16 
d’agost de 2017 fins al 30 d’abril de 2018.

L’article 2 preveu un termini de dos mesos, des de la publicació del Reial decret llei, 
per a l’accés a l’ajuda per a la requalificació professional de les persones que hagin esgotat 
la protecció per desocupació des del 16 d’agost fins a la publicació esmentada.

Finalment, l’article 3 es refereix al finançament de l’ajuda per a la requalificació 
professional de les persones que esgotin la protecció per desocupació.

A la disposició addicional primera queda consignada la reducció de cotitzacions en les 
persones que presten serveis a la llar familiar incloses en el sistema especial per a 
empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social.

La no-inclusió d’aquesta mesura a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 2017, va suposar la pèrdua de beneficis en la cotització des del 
mes de juliol de 2017.

Per tal d’assegurar el compliment de l’objectiu de fer aflorar l’ocupació irregular en aquest 
sector, així com la necessitat de reduir la càrrega que per a les famílies suposa contractar un 
empleat de la llar, es considera necessari incorporar aquesta reducció en la cotització, i 
donar continuïtat a aquesta mesura, que ha estat vigent des de 2012 fins al juny de 2017.

S’estableix el 31 de desembre de 2018 com a data límit per al gaudi d’aquest benefici 
atès que l’any 2019 s’ha de produir la plena equiparació d’aquest col·lectiu amb els 
treballadors restants del règim general de la Seguretat Social, de conformitat amb el que 
disposa la disposició transitòria setzena del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Per això, es considera 
beneficiós i necessari mantenir vigent aquesta mesura, per tal de facilitar que es produeixi 
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la plena equiparació sense ocasionar perjudicis als treballadors incorporats a aquest 
sistema especial ni a les famílies que els ocupen.

La disposició addicional segona preveu la revisió, en el marc del diàleg social i amb les 
comunitats autònomes, dels diferents programes que actualment complementen la 
protecció per desocupació.

La disposició transitòria única estableix l’aplicació als contractes per obra o servei 
determinats en vigor de les modificacions que fa la disposició final segona del Reial decret 
llei a la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la 
tecnologia i la innovació.

Amb la disposició derogatòria, queda derogada expressament la disposició addicional 
segona del Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, que regula els termes en què es 
produeix la pròrroga automàtica semestral del programa requalificació professional de les 
persones que esgotin la protecció per desocupació.

A la disposició final primera es tracta el títol competencial. En aquest sentit, les 
mesures adoptades es dicten en l’àmbit de les competències que corresponen a l’Estat en 
matèria de legislació laboral (article 149.1.7a de la Constitució espanyola); sobre les bases 
i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica (article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola); sobre foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica 
(article 149.1.15a de la Constitució espanyola) i sobre legislació bàsica i règim econòmic 
de la Seguretat Social (article 149.1.17a de la Constitució espanyola).

La disposició final segona incorpora una modificació de la disposició addicional vint-i-
tresena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació amb la 
finalitat de delimitar clarament l’àmbit del sector públic al qual s’apliquen les regles 
específiques d’aquesta disposició de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia 
i la innovació, i els supòsits en què s’admeten en el sector públic els contractes d’obra o 
servei determinat amb una durada superior a tres anys. Amb la redacció vigent poden sorgir 
dubtes sobre l’aplicació d’aquesta excepció en determinades entitats del sector públic.

Per tant, la proposta no suposa ampliar l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’excepció que 
recull la disposició addicional vint-i-tresena, sinó que és un aclariment d’aquesta, 
precisament perquè la seva aplicació sigui la correcta i no hi hagi cap error en perjudici del 
treballador o de l’organisme o l’entitat contractant.

La disposició final tercera faculta el Govern per dictar les disposicions necessàries per al 
desplegament i l’execució d’aquesta norma i la Direcció General del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal per dictar les resolucions que siguin necessàries per al seu desplegament.

Finalment, la disposició final quarta estableix l’entrada en vigor del Reial decret llei.

III

En la pròrroga del programa de requalificació professional de les persones que esgotin 
la seva protecció per desocupació concorre la necessitat extraordinària i urgent que la 
Constitució exigeix a l’article 86.

La necessitat de mantenir aquest programa temporalment té la seva raó de ser en el 
fet que, malgrat els avenços registrats en el mercat laboral espanyol durant els últims anys, 
persisteix a dia d’avui un nivell elevat de desocupació que afecta en especial els 
desocupats de llarga durada que han esgotat les prestacions o els subsidis i col·loca 
aquestes persones en una situació greu de risc d’exclusió social, circumstància que va 
justificar en el seu moment la creació i les pròrrogues successives del programa.

El descens de la taxa de desocupació per sota del 18 per cent segons les dades de 
l’enquesta de població activa corresponent al segon trimestre de 2017 ha ocasionat que no 
puguin accedir al programa les persones desocupades que hagin esgotat la prestació per 
desocupació més enllà del 15 d’agost, atès que va finalitzar la seva vigència, segons s’ha 
assenyalat anteriorment. Per això, és necessari aprovar un nou programa que eviti que es 
produeixi una discontinuïtat respecte d’això, amb la desprotecció consegüent dels 
treballadors desocupats, fet que justifica l’aprovació urgent d’aquest Reial decret llei.

D’altra banda, la urgència en la regulació de la reducció de la quota en el sistema 
especial d’empleats de la llar de la Seguretat Social obeeix, com s’ha indicat, a la necessitat 
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d’assegurar el compliment de l’objectiu de fer aflorar l’ocupació irregular en aquest sector, 
de reduir la càrrega que per a les famílies suposa contractar un empleat de la llar i de 
donar continuïtat a aquesta mesura, a fi d’aconseguir més viabilitat de les contractacions 
en aquest sector davant una situació econòmica difícil.

A la modificació proposada de la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 14/2011, 
d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació concorren, per la seva naturalesa i 
finalitat, les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que exigeix l’article 86 de la 
Constitució espanyola com a pressupost habilitador per a l’aprovació d’un reial decret llei.

En primer lloc, és necessari tenir en compte que moltes de les entitats públiques 
actualment no incloses en l’àmbit d’aplicació de la norma han estat obligades a efectuar 
contractacions temporals, ateses les limitacions a la contractació laboral que contenen les 
lleis successives de pressupostos generals de l’Estat des de 2012. En aquest moment, 
molts d’aquests contractes temporals estan propers a la seva finalització, i en alguns casos 
poden donar lloc al fet que el treballador insti una declaració per l’empresari que reconegui 
de manera automàtica la fixesa de la relació laboral per encadenament de contractes que 
preveu l’article 15.5 de l’Estatut dels treballadors. Si aquest era el cas, aquest personal 
adquiriria la condició de fix, sense necessitat que la seva plaça sigui objecte del procediment 
corresponent de concurrència competitiva, tal com exigeix l’accés a l’ocupació pública.

En segon lloc, si els contractes afectats s’extingeixen, és necessari procedir a noves 
contractacions, per mantenir el nivell d’excel·lència de les entitats de recerca, i ateses les 
peculiaritats i l’especialització altíssima d’aquestes, és molt important poder fer ús d’aquest 
mecanisme de flexibilitat que permet contractacions de durada més llarga, pròpia de 
projectes de recerca complexos.

En tercer lloc, s’ha de considerar que totes les mesures que contenen facilitats per a la 
contractació, com és la possibilitat de contractes d’obra vinculats a projectes de R+D+R 
d’una durada superior a tres o quatre anys, atesa la situació encara precària del nostre 
mercat laboral, han de tenir efectivitat immediata.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que concedeix l’article 86 de la Constitució, a 
proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres a la reunió del dia 6 d’octubre de 2017,

DISPOSO:

Article 1. Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva 
protecció per desocupació.

1. S’aprova, amb efectes des del 16 d’agost de 2017 i fins al 30 d’abril de 2018, la 
reactivació extraordinària del programa de requalificació professional de les persones que 
esgotin la seva protecció per desocupació, com a programa específic de caràcter nacional 
que inclou mesures de política activa d’ocupació i ajudes econòmiques d’acompanyament.

2. Es poden beneficiar d’aquest programa les persones desocupades per extinció de la 
seva relació laboral i inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines d’ocupació que, 
dins del període comprès entre el dia 16 d’agost de 2017 i el 30 d’abril de 2018, tots dos 
inclusivament, hagin esgotat o esgotin la prestació per desocupació de nivell contributiu i no 
tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació que estableix el text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, o 
bé hagin esgotat algun d’aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues; aquestes persones 
han de complir en el moment de la sol·licitud, a més, alguna de les condicions següents:

a) Portar inscrites com a demandants d’ocupació almenys dotze dels últims divuit mesos.
b) Tenir responsabilitats familiars, tal com aquest concepte està definit a l’article 275.3 

del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

3. La persona sol·licitant no ha de tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors en 
còmput mensual al 75 per cent del salari mínim interprofessional, exclosa la part 
proporcional de dues pagues extraordinàries.
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A aquests efectes, encara que el sol·licitant no disposi de rendes, en els termes 
establerts anteriorment, si conviu amb pares i/o cònjuge, i/o fills menors de 26 anys, o 
majors amb una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, o menors acollits, 
únicament s’entén complert el requisit de carència de rendes quan la suma de les rendes 
de tots els integrants de la unitat familiar així constituïda, inclòs el sol·licitant, dividida pel 
nombre de membres que la componen, no superi el 75 per cent del salari mínim 
interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

Es consideren rendes o ingressos comptables els que estableix l’article 275.4 del text 
refós de la Llei general de la Seguretat Social. Així mateix, es computa com a renda l’import 
dels salaris socials, les rendes mínimes d’inserció o les ajudes anàlogues d’assistència 
social concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals.

4. No es poden acollir a aquest programa les persones que hagin percebut la prestació 
extraordinària del programa temporal de protecció per desocupació i inserció, ni les persones 
que hagin estat o puguin ser beneficiàries del programa de requalificació professional de les 
persones que esgotin la seva protecció per desocupació en els termes que estableix el Reial 
decret llei 1/2011, d’11 de febrer, incloses les seves pròrrogues, ni les que hagin esgotat o 
puguin tenir dret a la renda activa d’inserció, ni les que hagin esgotat la renda agrària o el subsidi 
per desocupació, tots dos a favor dels treballadors eventuals del sistema especial per a 
treballadors per compte d’altri agraris inclosos en el règim general de la Seguretat Social.

5. Les persones beneficiàries d’aquest programa tenen dret a:

a) Fer un itinerari individualitzat i personalitzat d’inserció, que prevegi el diagnòstic sobre 
la seva ocupabilitat, així com les mesures de polítiques actives d’ocupació dirigides a millorar-la.

b) Participar en mesures de polítiques actives d’ocupació encaminades a la 
requalificació i/o reinserció professional necessàries perquè es puguin incorporar a nous 
llocs de treball, especialment les dirigides a l’obtenció de les competències professionals 
més necessàries per a la seva col·locació estable.

c) Rebre una ajuda econòmica d’acompanyament del 75 per cent de l’indicador 
públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM) mensual, fins a un màxim de sis mesos.

En el supòsit que la persona esmentada tingui a càrrec en el moment de la sol·licitud, 
almenys, tres membres de la unitat familiar, l’ajuda és equivalent al 85 per cent de l’IPREM. A 
aquests efectes, s’entén com a familiar a càrrec el cònjuge i/o fills menors de 26 anys, o majors 
amb una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent o menors acollits, i que no tinguin 
individualment rendes pròpies superiors al 75 per cent del salari mínim interprofessional en 
còmput mensual, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

6. Quan el sol·licitant, o qualsevol membre de la seva família, tingui dret a percebre 
els salaris socials, les rendes mínimes d’inserció o les ajudes anàlogues d’assistència 
social concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals, l’ajuda econòmica que 
preveu el número anterior sumada a l’import d’aquelles no pot superar el 75 per cent del 
salari mínim interprofessional. En cas que se superi aquest límit, s’ha de descomptar de 
l’ajuda que regula el número anterior l’import que excedeixi la quantitat esmentada. A 
aquests efectes, i mentre la comunitat autònoma o l’entitat local de residència del sol·licitant 
no inscrigui les ajudes esmentades en el Registre de prestacions socials públiques, que 
preveu el Reial decret 397/1996, d’1 de març, pel qual es regula el Registre de prestacions 
socials públiques, s’ha d’aportar, juntament amb la sol·licitud, un certificat emès per la 
comunitat autònoma o l’entitat local esmentades on es faci constar la percepció o no 
d’aquestes ajudes, i la seva quantia, pel sol·licitant i/o la seva unitat familiar.

7. El termini per sol·licitar la inclusió en el programa és de dos mesos des de la 
finalització de la prestació o subsidi per desocupació. En aquest termini, la persona 
sol·licitant ha de dur a terme, durant un període mínim de trenta dies, accions de recerca 
activa d’ocupació, les quals s’han d’acreditar en el moment de la sol·licitud esmentada, en 
la forma que determini el Servei Públic d’Ocupació Estatal.

El treball per compte propi o aliè de la persona sol·licitant en aquest termini té, a 
aquests efectes, la consideració de realització d’accions de recerca activa d’ocupació.
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L’ajuda que preveu la lletra c) de l’apartat 5 només es pot reconèixer una vegada iniciat 
l’itinerari individualitzat i personalitzat d’inserció que estableix la lletra a) d’aquest apartat, 
i la seva percepció està condicionada a la participació en aquest.

8. Les persones beneficiàries estan obligades, al llarg de tota la durada del programa, 
a participar en les accions de polítiques actives d’ocupació i de recerca d’ocupació que els 
proposin els serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes i el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal en l’àmbit de les seves competències respectives, i els serveis públics 
esmentats poden exigir la seva acreditació en qualsevol moment, atès que la seva 
realització és un requisit imprescindible per al manteniment del gaudi de l’ajuda econòmica. 
Així mateix, estan obligades a acceptar l’oferta d’ocupació adequada, segons el que 
estableix l’article 301 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, ja sigui oferida 
pels serveis públics d’ocupació o per les agències de col·locació quan exerceixin activitats 
en l’àmbit de la col·laboració d’aquells, excepte causa justificada. Igualment, han de 
comunicar, si s’escau, que s’han deixat de complir els requisits necessaris per accedir al 
programa, així com qualsevol modificació que pugui afectar la quantia d’aquesta.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha de determinar tant el termini màxim per a l’inici 
de les accions o els serveis associats a l’itinerari personalitzat d’inserció, com el termini 
màxim de comunicació de l’inici de les accions que integren l’itinerari.

9. L’incompliment de qualsevol de les obligacions i els requisits que estableix aquest 
programa dóna lloc a la pèrdua de la condició de persona beneficiària de les ajudes, amb 
l’exclusió definitiva d’aquest, des de la data de l’incompliment. Amb caràcter previ a dictar 
la resolució oportuna, es dóna un termini de deu dies a l’interessat perquè formuli les 
al·legacions que consideri oportunes.

Així mateix, es pot iniciar el procediment de reintegrament que regulen els articles 36 i 
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sempre que es 
doni alguna de les circumstàncies que preveu l’article 37 d’aquesta norma.

10. Correspon als serveis públics d’ocupació la competència de programació i gestió 
de les mesures de polítiques actives d’ocupació d’aquest programa, així com la concessió 
i el pagament de l’ajuda que s’hi inclou.

No obstant això, en aplicació del que disposa l’article 18.h).2n del text refós de la Llei 
ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, atenent l’acord 
adoptat a aquests efectes per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals que va 
tenir lloc el 18 de setembre de 2017, el Servei Públic d’Ocupació Estatal és l’encarregat de 
la concessió i el pagament de les ajudes econòmiques d’acompanyament. Aquestes 
ajudes s’han de tramitar en règim de concessió directa, segons el que estableix 
l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11. El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha d’abonar les ajudes econòmiques 
d’acompanyament per a la requalificació professional de manera directa a les persones 
beneficiàries, pel procediment de nòmines mensuals, i s’han de prorratejar els períodes inferiors 
al mes, atenent la data d’inclusió efectiva en aquest programa i els períodes treballats durant el 
mes. S’han de descomptar proporcionalment les quantitats que corresponguin per la falta de 
participació efectiva en les accions i mesures que inclou l’itinerari individualitzat d’inserció, 
sempre que no concorrin supòsits d’incompliment, d’acord amb el que preveu l’apartat 9.

12. La forma i els terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació de les ajudes 
econòmiques d’acompanyament s’han de fer d’acord amb la Resolució d’1 d’agost de 2013, 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es determinen la forma i els terminis de 
presentació de sol·licituds i de tramitació de les ajudes econòmiques d’acompanyament que 
inclou el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva 
protecció per desocupació prorrogat pel Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener.

Article 2. Accés a l’ajuda per a la requalificació professional de les persones que hagin 
esgotat la protecció per desocupació des del 16 d’agost fins a la publicació d’aquest 
Reial decret llei.

El termini per sol·licitar la inclusió en el programa de les persones que hagin esgotat la 
protecció per desocupació des del 16 d’agost de 2017 fins a la data de publicació d’aquest 
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Reial decret llei és de dos mesos des d’aquesta última data. En aquest termini, la persona 
sol·licitant ha de dur a terme, durant un període mínim de trenta dies, accions de recerca 
activa d’ocupació, les quals s’han d’acreditar en el moment de la sol·licitud esmentada, en 
la forma que determini el Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Article 3. Finançament de l’ajuda per a la requalificació professional de les persones que 
esgotin la protecció per desocupació.

El finançament de l’ajuda per a la requalificació professional de les persones que 
esgotin la protecció per desocupació s’ha de fer amb càrrec al pressupost de despeses del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal, per a la qual cosa s’han d’habilitar a aquest efecte els 
crèdits que siguin necessaris.

L’execució de les mesures de polítiques actives per a les persones beneficiàries 
d’aquest programa es pot finançar amb càrrec als fons procedents dels pressupostos del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal, assignats a cada comunitat autònoma en aplicació del 
que disposa l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

En cap cas aquesta mesura pot afectar el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària.

Disposició addicional primera. Reducció de cotitzacions en les persones que presten 
serveis en la llar familiar.

1. Des de l’1 de setembre de 2017 i fins al 31 de desembre de 2018, s’ha d’aplicar 
una reducció del 20 per 100 a les cotitzacions meritades per la contractació de les persones 
que prestin serveis a la llar familiar, i quedin incorporades en el sistema especial per a 
empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social, així com dels qui ja ho estiguin 
des d’un moment posterior a l’1 de gener de 2012.

Aquesta reducció de quotes es pot complementar fins a assolir el 45 per cent amb la 
bonificació per a famílies nombroses, que s’ha de reconèixer en els termes que estableix 
la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

2. Aquests beneficis en la cotització són aplicables únicament en els supòsits que 
descriu la disposició addicional vint-i-quatrena del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Disposició addicional segona. Revisió dels programes que complementen la protecció 
per desocupació.

S’han de revisar, en el marc del diàleg social i amb les comunitats autònomes, els 
diferents programes que actualment complementen la protecció per desocupació que 
regula el títol III del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, amb la finalitat 
d’adequar-los plenament al marc competencial vigent, d’acord amb la jurisprudència recent 
del Tribunal Constitucional, per tal de millorar les condicions de protecció de les persones 
desocupades i possibilitar la complementarietat entre els programes autonòmics i estatals, 
en els termes en què s’acordi en el marc del procés de diàleg esmentat.

Disposició transitòria única. Aplicació de les modificacions de la disposició addicional 
vint-i-tresena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, 
als contractes per obra o servei determinats en vigor.

Els contractes per obra o servei determinats vinculats a un projecte específic de 
recerca científica i tècnica subscrits per les administracions públiques, els organismes 
públics, les universitats públiques i altres entitats del sector públic considerades agents 
d’execució del Sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació que estiguin vigents en 
el moment de l’entrada en vigor de la modificació per aquest Reial decret llei de la 
disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la 
tecnologia i la innovació, queden acollits al que preveu aquesta modificació.
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Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queda derogada expressament la disposició addicional segona del Reial decret llei 
1/2013, de 25 de gener, pel qual es prorroga el programa de requalificació professional de 
les persones que esgotin la seva protecció per desocupació i s’adopten altres mesures 
urgents per a l’ocupació i la protecció social de les persones desocupades.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.7a, 13a, 15a i 17a 
de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre legislació 
laboral, sense perjudici de la seva execució pels òrgans de les comunitats autònomes; les bases 
i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica; el foment i la coordinació 
general de la recerca científica i tècnica, i la legislació bàsica i el règim econòmic de la Seguretat 
Social, sense perjudici de l’execució dels seus serveis per les comunitats autònomes.

Disposició final segona. Modificació de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la 
tecnologia i la innovació.

Es modifica la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la 
ciència, la tecnologia i la innovació, que queda redactada de la manera següent:

«D’acord amb el que assenyala l’apartat 2 de la disposició addicional quinzena 
de l’Estatut dels treballadors, no s’aplica el que disposa l’article 15.1.a) d’aquest 
Estatut en matèria de durada màxima del contracte per obra o servei als contractes 
per a la realització de projectes específics de recerca científica i tècnica a què es 
refereixen els articles, 20.2, 26.7 i 30 i l’apartat 2 de la disposició addicional 
catorzena d’aquesta Llei.

Tampoc els és aplicable el que disposen els paràgrafs primer i segon de l’article 
15.5 de l’Estatut dels treballadors, d’acord amb el que preveu l’apartat 3 de la 
disposició addicional quinzena de l’Estatut dels treballadors.

L’excepció expressada en aquesta disposició s’aplica únicament a les administracions 
públiques, els organismes públics, les universitats públiques i altres entitats del sector 
públic considerades agents d’execució del Sistema espanyol de ciència, tecnologia i 
innovació d’acord amb l’article 3.4 d’aquesta Llei, que formalitzin contractes temporals 
per a la realització de projectes específics de recerca científica i tècnica.»

Disposició final tercera. Facultats de desplegament i d’aplicació.

Es faculta el Govern per dictar les disposicions que siguin necessàries per al 
desplegament i l’execució del que estableix aquest Reial decret llei, i la persona titular de 
la Direcció General del Servei Públic d’Ocupació Estatal, en l’àmbit de les seves 
competències, per dictar totes les resolucions que siguin necessàries per al desplegament 
d’aquest Reial decret llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 6 d’octubre de 2017.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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