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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE TRABALLO E INMIGRACIÓN
16819 Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as 

condicións de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que 
participen en programas de formación, en desenvolvemento do previsto na 
disposición adicional terceira da Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación e modernización do sistema da Seguridade Social.

A Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do 
sistema da Seguridade Social, na súa disposición adicional terceira, relativa á Seguridade 
Social das persoas que participan en programas de formación, dispón que o Goberno, no 
prazo de tres meses a partir da publicación da dita lei, con base nas previsións contidas 
no artigo 97.2.m) do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, e nos termos e condicións que se 
determinen regulamentariamente, establecerá os mecanismos de inclusión na Seguridade 
Social dos participantes en programas de formación financiados por entidades ou 
organismos públicos ou privados que, vinculados a estudos universitarios ou de formación 
profesional, comporten contraprestación económica para os afectados, sempre que, en 
razón da realización dos ditos programas e conforme as disposicións en vigor, non 
estivesen obrigados a estar de alta no respectivo réxime da Seguridade Social.

A este respecto, o artigo 97.2.m) do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social 
prevé a posibilidade de asimilar a traballadores por conta allea, para os efectos da súa 
integración no réxime xeral da Seguridade Social, determinados colectivos de persoas 
que por razón da súa actividade se determinen por real decreto, por proposta do ministro 
de Traballo e Inmigración.

Consecuencia diso, resulta oportuno proceder á integración no réxime xeral da 
Seguridade Social, como asimiladas a traballadores por conta allea, das persoas que 
participan nos referidos programas de formación que inclúan a realización de prácticas 
formativas en empresas, institucións ou entidades e non teñan carácter puramente lectivo, 
sempre que tales prácticas non dean lugar ao establecemento dunha relación laboral, 
determinando os termos e as condicións desta integración así como o alcance da acción 
protectora que se lles outorgue, de acordo co previsto nos artigos 97.2.m) e 114.2 do 
texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.

Por outra banda, as características de tales programas de formación non resultan 
aplicables ao persoal investigador en formación, cuxa inclusión no réxime xeral da 
Seguridade Social se encontra xa regulada mediante o Real decreto 63/2006, do 27 de 
xaneiro, polo que se aproba o estatuto deste persoal.

En cumprimento, así mesmo, do previsto na citada disposición adicional terceira da 
Lei 27/2011, do 1 de agosto, tamén se regula, na disposición adicional primeira deste real 
decreto, a subscrición de convenio especial coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social 
por parte das persoas que con anterioridade á súa data de entrada en vigor se 
encontrasen na situación regulada por este, co fin de permitir o cómputo de cotización 
polos períodos de formación realizados antes desa data, ata un máximo de dous anos. A 
realización de tales períodos de formación poderá ser acreditada mediante certificación 
expedida polo organismo ou entidade que os financiou ou por calquera outro medio de 
proba válido en dereito.

Este real decreto dítase en aplicación da previsión legal recollida na disposición 
adicional terceira da Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e 
modernización do sistema de Seguridade Social.
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Na súa virtude, por proposta do ministro de Traballo e Inmigración, de acordo co 
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 
21 de outubro de 2011,

DISPOÑO:

Artigo 1. Asimilación a traballadores por conta allea.

1. Quedan asimilados a traballadores por conta allea, para os efectos da súa 
inclusión no réxime xeral da Seguridade Social, os que participen en programas de 
formación financiados por entidades ou organismos públicos ou privados que, vinculados 
a estudos universitarios ou de formación profesional, non teñan carácter exclusivamente 
lectivo, senón que inclúan a realización de prácticas formativas en empresas, institucións 
ou entidades e comporten unha contraprestación económica para os afectados, calquera 
que sexa o concepto ou a forma en que se perciba, sempre que a realización deses 
programas non dea lugar a unha relación laboral que determine a súa alta no respectivo 
réxime da Seguridade Social.

2. Para os efectos do previsto neste real decreto, a condición de participante nos 
programas de formación a que se refire o número anterior acreditarase mediante 
certificación expedida polas entidades ou organismos que os financien, na cal deberá 
constar que o programa de formación reúne os requisitos exixidos, así como a súa 
duración.

No suposto de que os programas estean cofinanciados por dúas ou máis entidades 
ou organismos, a referida certificación será expedida por aquel ao cal lle corresponda 
facer efectiva a respectiva contraprestación económica.

Artigo 2. Actos de encadramento.

A incorporación ao réxime xeral da Seguridade Social, coa conseguinte afiliación e/ou 
alta, así como a baixa no dito réxime, producirase a partir da data do inicio e na do 
cesamento da actividade do participante no programa de formación, nos termos e prazos 
e cos efectos establecidos no Regulamento xeral sobre inscrición de empresas e 
afiliación, altas, baixas e variacións de datos de traballadores na Seguridade Social, 
aprobado polo Real decreto 84/1996, do 26 de xaneiro.

Naqueles supostos en que as prácticas formativas se concentren en períodos 
determinados de tempo, separados dos posibles períodos lectivos, as altas e baixas no 
réxime xeral da Seguridade Social produciranse a partir da data do inicio e na do 
cesamento en tales prácticas, nos mesmos termos, prazos e cos efectos a que se refire o 
parágrafo anterior.

Artigo 3. Acción protectora.

A acción protectora, polo que respecta ao colectivo a que se refire este real decreto, 
será a correspondente ao réxime xeral da Seguridade Social, coa única exclusión da 
protección por desemprego.

Artigo 4. Cotización e recadación.

A cotización á Seguridade Social por continxencias comúns e profesionais, así como 
o seu ingreso, levarase a cabo aplicando as regras de cotización correspondentes aos 
contratos para a formación e a aprendizaxe establecidas na respectiva Lei de orzamentos 
xerais do Estado e nas súas normas de aplicación e desenvolvemento.

Non existirá obriga de cotizar pola continxencia de desemprego, así como tampouco 
ao Fondo de Garantía Salarial nin por formación profesional.
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Artigo 5. Dereitos e obrigas empresariais.

1. Para os efectos do previsto neste real decreto, a entidade ou organismo que 
financie o programa de formación terá a condición de empresario e asumirá os dereitos e 
obrigas en materia de seguridade social establecidos para estes no réxime xeral da 
Seguridade Social.

No suposto de que o programa estea cofinanciado por dúas ou máis entidades ou 
organismos, terá a condición de empresario aquel a quen lle corresponda facer efectiva a 
respectiva contraprestación económica.

2. Para a inclusión no réxime xeral da Seguridade Social dos participantes en 
programas de formación a que se refire este real decreto, as entidades e os organismos 
antes indicados deberán solicitar un código de conta de cotización específico.

Disposición adicional primeira. Subscrición de convenio especial coa Tesouraría Xeral 
da Seguridade Social.

1. As persoas que con anterioridade á data de entrada en vigor deste real decreto 
se encontrasen na situación obxecto de regulación nesta norma regulamentaria, poderán 
subscribir un convenio especial, por unha única vez, que lles posibilite o cómputo de 
cotización polos períodos de formación realizados, tanto en España como no estranxeiro, 
ata un máximo de dous anos, con suxeición ao disposto no capítulo I da Orde 
TAS/2865/2003, do 13 de outubro, pola que se regula o convenio especial no sistema da 
Seguridade Social, coas seguintes especialidades:

1.ª Para subscribir este convenio especial coa Seguridade Social será necesario 
acreditar por parte do solicitante ter participado en programas de formación coas 
características establecidas no artigo 1 deste real decreto mediante certificación expedida 
polo organismo ou entidade público ou privado que os financiou, ou por calquera outro 
medio de proba válido en dereito de non ser posible a obtención da dita certificación.

Así mesmo, será necesario acreditar o período de duración dos referidos programas 
de formación. De acreditarse máis de dous anos de participación en programas de 
formación, só se terán en conta os dous últimos.

Non poderán subscribir o convenio especial os pensionistas de xubilación ou de 
incapacidade permanente, salvo nos supostos relativos á percepción de tales prestacións 
en que o artigo 2.2 da Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro, permite a súa subscrición.

2.ª A solicitude de subscrición do convenio especial poderase formular ata o 31 de 
decembro de 2012. Nos casos en que se acredite a imposibilidade de achegar a 
xustificación necesaria para a súa subscrición dentro do prazo sinalado, poderase 
conceder, excepcionalmente, un prazo de seis meses para a súa achega, contado desde 
a data en que se presentase a respectiva solicitude.

3.ª A base de cotización polo convenio especial estará constituída pola base mínima 
de cotización vixente no réxime xeral da Seguridade Social que corresponda a cada 
período en que se acredite ter participado nos referidos programas de formación e que 
sexa computable para a subscrición daquel.

Unha vez determinada a cota íntegra correspondente a este convenio especial, 
multiplicarase polo coeficiente do 0,77; o resultado constituirá a cota que se deberá 
ingresar.

4.ª Unha vez calculado pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social o importe total 
da cotización que se vai ingresar por este convenio especial, o seu aboamento poderase 
realizar mediante un pagamento único ou mediante un pagamento fraccionado nun 
número máximo de mensualidades igual ao dobre daquelas polas cales se formalice o 
convenio.

2. Entenderanse incluídas no número anterior aquelas persoas que tivesen 
participado en programas de formación de natureza investigadora, sempre que tal 
participación tivese lugar con anterioridade ao 4 de novembro de 2003, data de entrada 
en vigor do Real decreto 1326/2003, do 24 de outubro, polo que se aprobou o Estatuto do 
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bolseiro de investigación, ou, se é o caso, á data de inscrición de programas no Rexistro 
de Bolsas a que se refire a disposición transitoria única do citado real decreto.

Disposición adicional segunda. Custos derivados da aplicación do real decreto no sector 
público estatal.

O custo que para as entidades que conforman o sector público estatal puider derivar 
da aplicación deste real decreto atenderase mediante a reasignación das dotacións xa 
consignadas no seu orzamento para gastos en cada exercicio.

Durante o período 2011-2013, ao resultar de aplicación o Acordo do Consello de 
Ministros, do 29 de xaneiro de 2010, polo que se aproba o Plan de Acción Inmediata de 
2010, e o Plan de Austeridade da Administración Xeral do Estado 2011-2013, o gasto que 
derive da aplicación deste real decreto atenderase coas dotacións dispoñibles, unha vez 
aplicado o dito plan.

Disposición adicional terceira. Períodos de formación realizados ou financiados por 
administracións, entidades e organismos públicos.

O tempo de participación nos programas de formación a que se refire este real decreto 
non terá a consideración de servizos previos nin de servizos efectivos nas administracións 
públicas, aínda que as actividades incluídas en tales programas se desenvolvan en 
administracións, entidades ou organismos públicos, ou sexan financiados por eles.

Disposición transitoria única. Inclusión no réxime xeral dos participantes en programas 
de formación na data de entrada en vigor deste real decreto.

1. Os que na data de entrada en vigor deste real decreto se encontren na situación 
por el regulada incorporaranse ao réxime xeral da Seguridade Social a partir desa data, 
para o cal a entidade ou organismo a que se refire o artigo 5 deberá solicitar a súa 
inscrición como empresa, se é o caso, e a apertura do código de conta de cotización 
sinalado nese artigo, así como a afiliación e/ou alta daqueles no dito réxime dentro do 
prazo dun mes, contado desde tal día; e resultarán de aplicación as normas establecidas 
ao respecto no Regulamento xeral de inscrición de empresas e afiliación, altas, baixas e 
variacións de datos de traballadores na Seguridade Social.

Neste suposto, o pagamento da cotización correspondente ao mes de novembro de 
2011 poderase ingresar, sen recarga e xuro de mora ningún, ata o 31 de xaneiro de 2012.

2. Se os participantes nos programas de formación a que se refire esta disposición 
transitoria solicitan a subscrición dun convenio especial polo período de formación xa 
realizado no momento da entrada en vigor deste real decreto, o importe da cotización que 
se vai ingresar polo dito convenio será igual á cotización ao réxime xeral da Seguridade 
Social que corresponda pola participación en tales programas.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.17.ª da Constitución, 
que lle atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de lexislación básica e 
réxime económico da Seguridade Social.

Disposición derradeira segunda. Desenvolvemento regulamentario.

Facúltase o ministro de Traballo e Inmigración para ditar cantas disposicións de 
carácter xeral resulten necesarias para a aplicación e o desenvolvemento do establecido 
neste real decreto.
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Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día primeiro do mes seguinte ao da súa publicación 
no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 24 de outubro de 2011.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Traballo e Inmigración
VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ
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