
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TSF/2867/2020, de 12 de novembre, per la qual s'adopten mesures excepcionals per a la
flexibilització de la impartició presencial de la formació professional per a l'ocupació.

La pandèmia mundial derivada de la COVID-19, declarada per l'Organització Mundial de la Salut el dia 11 de
març de 2020, ha tingut una especial incidència en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació, amb
una suspensió, en determinats moments, de l'activitat formativa presencial de tota l'oferta de la formació
professional, inclosa l'adreçada a l'obtenció de certificats de professionalitat.

Atès que la situació epidemiològica actual obliga les autoritats competents a adoptar mesures de contenció de
l'activitat laboral i social i en matèria de salut pública per frenar la transmissió del virus de la COVID-19 i
protegir la salut, és necessari proporcionar respostes oportunes a les necessitats de caràcter excepcional
derivades de les mesures adoptades per fer front a la pandèmia mentre es mantingui activat el Pla d'actuació
del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. Per
aquest motiu, aquesta Resolució estableix mesures de flexibilització per permetre el retorn gradual a la
normalitat formativa.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el 21 d'abril de 2020 va publicar al DOGC, la Resolució
TSF/881/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les
actuacions subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en
relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Concretament, la Resolució TSF/881/2020, de 17 d'abril, establia en l'article 2 criteris i mesures
extraordinàries per a l'adaptació dels programes que incloïen formació professional per a l'ocupació en la
modalitat presencial davant la suspensió de l'activitat que va comportar la declaració de l'estat d'alarma,
donant l'opció d'impartir com alternativa a la modalitat presencial les eines telemàtiques o entorn virtual
d'aprenentatge(EVA), considerant totes dues opcions com a formació presencial sempre prèvia comunicació al
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb especificitats en funció de si es tractava de formació conduent o
no a l'obtenció dels certificats de professionalitat.

Així mateix, la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va anar dictant tota una sèrie de Resolucions
administratives per les quals s'aproven Instruccions de flexibilització del desenvolupament dels diferents
Programes de polítiques actives d'ocupació promoguts pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Posteriorment, es va publicar la Resolució TSF/1494/2020, de 23 de juny, per la qual es regula la represa de
les activitats dels programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, inclosa la formació professional per a
l'ocupació i l'adequació dels terminis administratius, establint la represa de l'activitat amb efectes del dia 1 de
juny de 2020 i gradualment, anar avançant en el Pla per a la transició cap a la nova normalitat. En aquest
sentit, amb l'observança i l'estricte compliment de totes les mesures establertes en les diferents ordres que es
publiquen en aplicació d'aquest Pla cap a una nova normalitat, els centres de formació poden reiniciar les
classes en la modalitat de formació presencial amb la prèvia comunicació corresponent.

En aquest context, per permetre un retorn gradual a la normalitat formativa, el Ministeri d'Educació i Formació
Professional del Govern de l'Estat va dictar l'Ordre EFP/748/2020, de 29 juliol, per la qual s'adopten mesures
excepcionals per a la flexibilització de la impartició de certificats de professionalitat, que regula un conjunt de
mesures aplicables a totes les accions formatives vinculades a l'obtenció de certificats de professionalitat en
execució durant l'any 2020 i fins a la seva finalització, atès que aquest tipus de formació s'ha vist greument
afectada per l'estat d'alarma que no permet, en general, continuar l'execució de la formació presencial, tal i
com aquesta modalitat es trobava regulada, afectant a un número d'accions formatives finançades amb càrrec
a aquest sistema.

En aquest sentit, aquesta ordre estatal estableix que les accions formatives dirigides a l'obtenció de certificats
de professionalitat en modalitat presencial es podran continuar executant en la mateixa modalitat, mitjançant
la utilització de l'aula virtual de conformitat amb les previsions que es regulen a l'article 3 de l'Ordre
EFP/748/2020, de 29 juliol.
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Així mateix, davant del començament efectiu del curs 2020-2021, el Govern de l'Estat va aprovar el Reial
decret Llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no
universitària, on l'article 16 regula les mesures excepcionals en matèria de formació professional per a
l'ocupació pel que fa als certificats de professionalitat de la formació professional per a l'ocupació, per a la
realització del mòdul de formació pràctica en centres de treball, quan no sigui possible la realització efectiva en
un àmbit empresarial.

Posteriorment, l'Estat aprova el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel que es declara l'estat d'alarma per
contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, fins el dia 9 de novembre de 2020, prorrogat 6
mesos mes, fins el 9 de maig de 2021, pel Reial decret 956/2020, de 3 de novembre.

Davant l'aprovació d'aquesta nova normativa i la situació agreujada actual en què es troba la pandèmia, hi ha
la necessitat d'adoptar mesures extraordinàries que facilitin l'execució de les accions de formació professional
ocupacional presencial a aplicar a partir de l'entrada en vigor de la present Resolució i mentre durin els efectes
de la pandèmia. Igualment es pretén facilitar, tant a les entitats beneficiàries com a les persones destinatàries
desocupades i ocupades, el fet de poder afrontar les noves situacions que es poden plantejar en el futur,
reforçant entre d'altres, les seves capacitats mitjançant les iniciatives previstes en la formació professional per
a l'ocupació.

Així doncs, d'acord amb la normativa esmentada, aquesta Resolució estableix com a mesura alternativa per
impartir la formació presencial, l'aula virtual o la modalitat de teleformació, substituint altres mesures
alternatives, com les eines telemàtiques, previstes fins ara a la normativa que el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya havia regulat per a impartir aquesta formació davant les restriccions de mobilitat que genera la
pandèmia; tot indicant a les entitats encarregades d'impartir la formació professional per a l'ocupació les
mesures de prevenció i higiene a seguir enfront de la COVID-19, vigents en el moment de la seva elaboració,
que s'han establert per part de les autoritats sanitàries pel control de la COVID-19.

Igualment, donada la importància de la pràctica en empreses dels alumnes, que té caràcter indispensable, i
atès que les circumstàncies actuals poden fer inviable el desenvolupament d'aquest tipus de pràctiques en
determinats sectors i territoris, aquesta Resolució introdueix altres mesures per a la flexibilització que, només
en aquells casos imprescindibles, permeti finalitzar la formació dirigida a l'obtenció dels certificats de
professionalitat als participants.

Així doncs, escoltades les entitats col·laboradores del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya afectades per la
situació actual i amb la finalitat d'evitar greus perjudicis als drets i interessos de les persones i entitats
interessades i per a la protecció de l'interès general, es conclou que cal, en determinats programes i actuacions
promogudes pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, ajustar les actuacions objecte de subvenció a les
necessitats actuals, com una oportunitat de minimitzar l'impacte econòmic i social de la pandèmia de la
COVID-19.

En conseqüència, vist el marc normatiu exposat, segons els Criteris 1/2020 de la Intervenció General i en l'ús
de les competències conferides per l'article 27 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema
d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Per tot això,

 

RESOLC:

 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta Resolució té per objecte adoptar mesures extraordinàries per flexibilitzar la impartició presencial de
la formació professional per a l'ocupació promoguda o autoritzada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,
mitjançant l'aula virtual o la modalitat de teleformació.

2. Les mesures que recull aquesta Resolució són d'aplicació a les accions formatives de formació professional
per a l'ocupació atorgades i adjudicades en modalitat presencial o modalitat de teleformació subvencionada per
fons públics, a partir de l'entrada en vigor de la present Resolució i mentre durin els efectes de la pandèmia.

3. En relació a les accions formatives no finançades amb fons públics conduents a l'obtenció de certificats de
professionalitat d'ocupació també poden acollir-se a les mesures establertes en aquesta Resolució.

 

Article 2. L'ús de l'aula virtual com a formació presencial
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1. Quan les circumstàncies sanitàries no permetin la formació en les instal·lacions dels centres, la formació es
pot impartir mitjançant l'ús d'una aula virtual, considerant-se en tot cas com a formació presencial.

2. L'aula virtual és un entorn d'aprenentatge on tutor-formador i participants interactuen, en temps real, a
través d'un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron que permet portar a terme un procés
d'intercanvi de coneixements a fi de possibilitar l'aprenentatge de les persones que participen a l'aula.

Està permès combinar l'aula virtual i la formació presencial, fins i tot en una mateixa sessió; d'aquesta manera
es garanteix el dret a la participació síncrona per part de les persones que poden assistir presencialment al
centre i per aquells que per raons justificades no poden assistir presencialment.

3. La impartició de la formació mitjançant aula virtual s'ha d'estructurar i organitzar de manera que es
garanteixi en tot moment que existeixi connectivitat sincronitzada entre les persones formadores i l'alumnat
participant així com bidireccionalitat en les comunicacions.

4. La impartició mitjançant aula virtual no és aplicable a aquells continguts presencials que requereixi de l'ús
d'espais, instal·lacions i/o equipaments per a l'adquisició de destreses pràctiques. Aquests continguts han de
ser detallats en la documentació de planificació didàctica.

 

Article 3. Mesures per a flexibilitzar la impartició de la formació per a l'obtenció de Certificats de
Professionalitat en modalitat presencial.

1. Les accions formatives dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat en modalitat presencial es
podran impartir, en part o en la seva totalitat, mitjançant l'ús d'aula virtual.

La impartició de la formació del certificat de professionalitat mitjançant aula virtual requereix que l'entitat que
la imparteixi adapti la planificació i programació didàctica, així com la planificació de l'avaluació de
l'aprenentatge de l'acció formativa a les noves dates, horari de les sessions i de les proves presencials,
complint, en tot cas, el total de les hores del certificat de professionalitat.

2. Igualment, es pot canviar la modalitat d'impartició d'accions formatives conduents a l'obtenció de certificats
de professionalitat atorgades o autoritzades en modalitat presencial, a la modalitat de teleformació, en cas que
l'entitat estigui prèviament acreditada en el Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya per impartir en la modalitat de teleformació la mateixa especialitat en què es sol·licita el canvi, i si
aquesta està recollida a les ordres següents:

- Ordre ESS/1897/2013, de 10 de octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de
gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reals decrets pels quals s'estableixen certificats
de professionalitat dictats en la seva aplicació.

- Ordre ESS/722/2016, de 9 de maig, per la qual s'amplia l'oferta de certificats de professionalitat susceptibles
d'impartir-se en la modalitat de teleformació i s'estableixen les especificacions per a la seva impartició.

Aquest canvi a la modalitat de teleformació s'ha d'efectuar d'acord amb les especificacions establertes per al
respectiu certificat de professionalitat en la normativa d'aplicació.

En tot cas, la impartició en la modalitat de teleformació es permet si el canvi de la modalitat presencial a la de
teleformació afecta a mòduls formatius complets.

Les activitats d'aprenentatge obligatòries de les tutories presencials de cadascun dels mòduls s'han de realitzar
de manera presencial dins del termini d'execució de l'acció formativa, quan es reprengui l'activitat formativa
presencial.

3. Les proves finals d'avaluació de cada mòdul formatiu han de realitzar-se de manera presencial dins del
termini d'execució de l'acció formativa, una vegada que es reprengui l'activitat formativa presencial.

4. A la prova presencial d'avaluació final d'un mòdul formatiu de certificat de professionalitat pot presentar-se
l'alumnat que justifiqui una assistència d'un mínim del 75 % de les hores totals d'aquest, en la modalitat
presencial, i la realització de totes les activitats d'aprenentatge establertes per a aquest mòdul quan ho cursin
en la modalitat de teleformació.

5. Prèviament a la comunicació del canvi de modalitat formativa, les entitats que vulguin impartir el certificat
de professionalitat mitjançant l'aula virtual o modalitat de teleformació, han d'informar l'alumnat d'aquesta
possibilitat, per tal de poder facilitar el canvi amb la seva conformitat i disposar d'un servei d'atenció a
l'alumnat amb una resposta màxima de 48 hores. Es proporcionarà, com a mínim, un número de telèfon i un
correu electrònic d'atenció a l'usuari per a la resolució de dubtes i incidències.
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En cas d'alumnes que no donin la seva conformitat al canvi de modalitat formativa, el centre pot realitzar grups
formatius específics per a facilitar a aquestes persones la formació presencial.

 

Article 4. Mesures per la realització efectiva del mòdul de practiques professionals no laborals.

1. Quan existeixi la impossibilitat de realitzar de manera efectiva en un àmbit professional el mòdul de
formació pràctica dels Certificats de Professionalitat en els centres de treball, el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, prèvia comunicació per part de l'entitat de formació, podrà autoritzar els centres que imparteixin
aquests Certificats de Professionalitat per adoptar alguna de les següents mesures, d'acord amb l'ordre de
prioritat en què figuren enunciades seguidament:

a) Substituir el mòdul de pràctiques en centres de treball per l'exercici d'un lloc de treball vinculat a les
ocupacions especificades en la normativa reguladora del certificat de professionalitat a què aquest mòdul
s'adscriu.

Aquesta mesura es pot aplicar en cas d'alumnes que tinguin superats tots els mòduls formatius del certificat de
professionalitat i estiguin exercint un lloc de treball relacionat amb alguna de les ocupacions relacionades amb
el certificat de professionalitat de què es tracti.

Si les entitats de formació consideren que el lloc de treball reuneix les condicions requerides, comunicarà al
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya la seva proposta de substituir el mòdul de pràctiques per la realització
del lloc de treball.

En aquests casos, el tutor del centre de formació avaluarà en termes d'apte o no apte si l'alumne/a acredita la
vinculació de l'ocupació exercida amb el Certificat de Professionalitat en curs i el compliment del lloc de treball
per un temps mínim igual o superior al fixat en el reial decret pel qual s'aprova el certificat de professionalitat
per al mòdul de pràctiques.

b) Ampliar el període per a la realització del mòdul de pràctiques en centres de treball.

En el casos en què l'entitat de formació estimi possible la realització del mòdul de pràctiques en una empresa
si disposa d'un major període de temps per a la seva realització, es podrà sol·licitar l'ampliació del termini, més
enllà de l'establert.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà ampliar d'ofici el termini d'execució previst, mitjançant
Resolució de la directora, per als casos degudament justificats, si les circumstàncies ho fan necessari.

c) Realitzar el mòdul de pràctiques en el propi centre de formació.

La realització d'aquest mòdul en el propi centre requerirà el consentiment de l'alumnat afectat, sempre que el
centre de formació disposi d'una aula de pràctiques, una aula taller o un espai que simuli l'entorn laboral real
d'un centre de treball. Aquests espais hauran d'estar degudament equipats per a permetre la realització
pràctica de funcions i tasques pròpies del lloc de treball o ocupació relacionada amb el certificat de
professionalitat de què es tracti i amb les competències previstes en el reial decret pel qual s'aprova el mateix.

d) Excepcionalment, substituir el mòdul de pràctiques en centres de treball per la realització d'un projecte
vinculat a les activitats que, en el marc del citat mòdul, havien de desenvolupar-se en l'entorn laboral.

La substitució excepcional del mòdul de pràctiques en centres de treball per la realització d'un projecte
formatiu, ha de ser sobre les activitats contemplades en les competències previstes del Reial decret del
certificat de professionalitat de què es tracti, vinculat a les activitats que, en el marc del citat mòdul, s'havien
de desenvolupar en l'entorn laboral.

Aquesta mesura només es podrà aplicar en els casos en què no es pugui fer el mòdul de pràctiques de cap altra
manera, i amb la finalitat que l'alumnat que no pugui acollir-se a cap de les altres mesures pugui finalitzar el
seu certificat de professionalitat.

En aquests casos excepcionals, l'entitat de formació haurà d'acordar amb l'alumnat afectat la realització d'un
projecte final el qual ha de desenvolupar la integració dels continguts impartits al llarg del certificat de
professionalitat, tot globalitzant i interrelacionant els coneixements, destreses i capacitats específics del mòdul
de pràctiques de l'especialitat. El projecte ha d'estar adequat al nivell del certificat de professionalitat,
evidenciar el domini en els procediments de realització i mostrar el grau d'assoliment de les capacitats
determinades.

Les entitats que proposin aplicar aquesta mesura hauran d'informar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
els projectes individuals què realitzaran i els objectius a aconseguir. Serà el tutor de formació qui realitzarà el
seguiment i control del projecte.
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2. L'avaluació i el seguiment del mòdul de formació pràctica en centres de treball que es realitzin d'acord amb
les lletres a), c) o d) de l'apartat 1 d'aquest article no requerirà la col·laboració del tutor designat per
l'empresa, i quedarà recollida documentalment mitjançant la qualificació d'apte o no apte per part del/de la
tutor/a designat/ada per l'entitat de formació per a aquest mòdul de pràctiques.

La proposta i la viabilitat de la modalitat alternativa de formació pràctica serà responsabilitat de l'entitat
formadora.

3. Les entitats han de comunicar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya els casos en què es vulguin acollir a
les mesures previstes en aquest article, d'acord amb les instruccions que es dictin, mitjançant les eines de
gestió establertes per a les accions formatives. Igualment, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya autoritzarà
la realització de les pràctiques mitjançant la validació dels convenis amb l'alumnat, que podran recollir llur
realització dins del centre de formació i/o la seva substitució per un projecte, tal i com preveuen les lletres c) i
d) de l'apartat 1 d'aquest article.

En cas de substitució del mòdul de pràctiques per l'execució d'un lloc de treball, que preveu la lletra a) de
l'apartat 1 d'aquest article, l'autorització es realitzarà mitjançant un document equivalent.

 

Article 5. Mesures de flexibilització per a la realització d'accions formatives no conduents a l'obtenció de
certificats de professionalitat.

1. Per a les especialitats formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat atorgades o
autoritzades en modalitat presencial, les entitats de formació podran impartir-les amb la mateixa modalitat,
mitjançant l'ús d'aula virtual, sempre que es garanteixi la transmissió de coneixement i el desenvolupament
dels objectius i dels continguts previstos, així com el seguiment i el control del seu aprenentatge juntament
amb la seva avaluació .

2. Així mateix, les entitats de formació també podran canviar a la modalitat de teleformació, sempre que
l'entitat de formació estigui inscrita en el Registre d'entitats de formació i l'especialitat així ho estableixi.

3. En algunes especialitats formatives, pel seu caire pràctic o per les seves característiques, seran necessàries
sessions pràctiques presencials. Aquestes sessions s'hauran de realitzar dins del termini d'execució de l'acció
formativa.

4. L'avaluació de les accions formatives no conduents a certificats de professionalitat ha d'estar prevista de
forma que l'aula virtual permeti valorar els resultats dels aprenentatges de l'alumnat.

5. En cas que es consideri realitzar una prova presencial, aquesta prova es realitzarà dins del termini
d'execució de l'acció formativa.

6. Prèviament a la comunicació del canvi de modalitat formativa, les entitats que imparteixin aquesta formació
mitjançant l'aula virtual o modalitat de teleformació, segons l'indicat en els apartats anteriors, han d'informar
l'alumnat d'aquesta possibilitat, per tal de poder facilitar el canvi amb la seva conformitat i disposar d'un servei
d'atenció a l'alumnat amb una resposta màxima de 48 hores. Es proporcionarà, com a mínim, un número de
telèfon i un correu electrònic d'atenció a l'usuari per a la resolució de dubtes i incidències.

7. En cas d'alumnes que no donin la seva conformitat al canvi de modalitat formativa, el centre pot organitzar
grups formatius específics per facilitar a aquestes persones la formació presencial.

 

Article 6. Comunicació de l'ús de l'aula virtual i del canvi de modalitat a teleformació al Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya

1. Les entitats que optin, de forma voluntària, per l'ús de l'aula virtual o pel canvi a la modalitat de
teleformació ho han de comunicar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb antelació a l'inici de l'actuació,
o abans de la represa, en cas de suspensió de l'acció formativa.

2. Per efectuar aquesta comunicació han de presentar la documentació següent:

a) Declaració responsable seguint el model que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya posa a disposició dels
interessats.

b) Informe tècnic amb el detall de les accions formatives i grups afectats, les dates d'inici i finalització
previstes, metodologia de treball i els mitjans i eines a utilitzar.
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Aquest informe inclou la informació següent:

- Breu resum de l'estat de l'acció/ions formativa/es.

- Data d'inici i data final prevista de l'acció/ions formativa/es autoritzada/es.

- Mòduls formatius que s'adhereixen a aquesta adaptació.

- Modalitat per a la impartició d'aquests mòduls formatius: presencial mitjançant aula virtual o teleformació

- Indicar, quan s'escaigui, aquelles sessions del mòdul formatiu que no es poden adherir a aquesta mesura i
que requereixen la presència obligatòria.

3. Aquestes comunicacions es faran per mitjans telemàtics, a través de la Seu Electrònica de la Generalitat, de
la mateixa manera que, en cas de subvencions, es van tramitar les sol·licituds i l'aportació de la resta de
documents.

4. Un cop comunicat el canvi de modalitat o l'ús de l'aula virtual, no caldrà autorització expressa del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.

5. Si la informació comunicada no és correcta, és incompleta o no està en els models establerts, es farà un
requeriment a l'entitat per tal que ho esmeni.

6. En cas que el canvi comunicat no sigui possible per no complir algun dels requisits establerts, la unitat
gestora del programa corresponent ho notificarà a l'entitat de formació.

7. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya efectuarà el control i la verificació del contingut de les declaracions
responsables i de l'informe tècnic presentat.

 

Article 7. Justificació dels costos

1. El canvi a la modalitat de teleformació contemplat en aquesta Resolució s'efectuarà mantenint-se el cost de
l'especialitat en la modalitat inicial de l'acció formativa.

2. El cost del mòdul aplicable a una acció formativa en modalitat presencial que passi a impartir-se mitjançant
aula virtual es mantindrà per al nombre total d'hores d'aquesta acció.

 

Article 8. Seguiment, verificació i control

1. La realització de les actuacions de seguiment, verificació i control de les accions de formació professional per
a l'ocupació regulades en la present Resolució tindrà en compte el següent:

a) En cas de la formació, el procés d'aprenentatge de la qual es desenvolupi mitjançant aula virtual, s'ha de
facilitar als òrgans de control la informació i els instruments tècnics necessaris per a l'exercici de les actuacions
de seguiment, verificació i control de la activitat formativa, tant en temps real com ex post.

Quan la formació presencial es desenvolupi mitjançant aula virtual, aquesta haurà de comptar amb un registre
de connexions generat per l'aplicació de l'aula virtual en què s'identifiqui, per a cada acció formativa
desenvolupada a través d'aquest mitjà, les persones participants a l'aula, així com les seves dates i temps de
connexió, així com comptar amb un mecanisme que possibiliti la connexió durant el temps de celebració de
l'aula per part dels òrgans de control, a l'efecte de les actuacions de verificació i control. Quan això no sigui
possible, la participació es podrà constatar mitjançant declaració responsable de la persona participant.

En qualsevol cas, l'assistència de l'alumnat a la formació mitjançant aula virtual s'haurà d'informar a l'aplicació
informàtica de gestió de cursos.

En tots els casos, les entitats tindran disponibles per a la revisió en els processos de verificació i control de la
qualitat d'aquestes accions, la documentació que acrediti el compliment dels requisits i obligacions establerts
en la normativa d'aplicació.

b) Pel que fa a les accions formatives en modalitat de teleformació, així com les que es passin a aquesta
modalitat, hauran de complir el definit a la normativa aplicable quant a mecanismes de seguiment, verificació i
control en aquesta modalitat.

2. En tots els casos, l'equip tècnic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà realitzar visites de
seguiment i control per comprovar les mesures que l'entitat està portant a terme. Entre aquestes actuacions es
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demanarà la documentació del curs en concret i es podrà realitzar trucades i/o correus electrònics a l'entitat,
personal formador i persones participants.

El personal tècnic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya demanarà usuari i clau d'accés per accedir a les
aules virtuals creades i les plataformes de teleformació per poder realitzar la verificació de l'acció formativa.

3. En tot cas, cal mantenir operatius els accessos a les plataformes de teleformació i aules virtuals fins a 3
mesos després que finalitzi el període d'execució (tenint en compte ampliacions) establert per al Programa.

4. En cas que durant la verificació administrativa o in situ de les accions subvencionades es posin de manifest
incompliments, per part de les entitats de formació, en l'aplicació de les mesures excepcionals recollides en la
present Resolució, aquests podran comportar l'inici d'un procediment de revocació parcial o total de les
subvencions concedides a les entitats beneficiàries, d'acord amb els articles 99 i 100 del text refós de la Llei de
Finances Públiques de Catalunya.

5. Els possibles incompliments detectats per part d'entitats adjudicatàries de contractes per a la prestació del
servei de formació poden donar lloc a les corresponents penalitats previstes als plecs administratius dels
respectius Acords Marc.

6. Pel que fa a possibles incompliments d'aquestes mesures en les accions formatives no finançades amb fons
públics que condueixin a l'obtenció de certificats de professionalitat, aquests podran comportar la revocació de
l'autorització d'acord amb l'Ordre EMO/186/2014, de 16 de juny, per la qual es regula el procediment
d'autorització per a la impartició de les accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de
professionalitat no finançades amb fons públics, a Catalunya, modificada per l'Ordre EMO/311/2014, de 10
d'octubre.

7. El que preveuen els apartats 4, 5 i 6 d'aquest article, s'entén sens perjudici de l'inici d'un expedient
sancionador en cas d'incompliment de les obligacions establertes per a les entitats de formació per la normativa
d'aplicació que regula el sistema de formació professional per a l'ocupació.

 

 

Disposició addicional. Mesures de prevenció i higiene

La impartició de les accions de formació professional per a l'ocupació que comportin la presència física en les
instal·lacions de les entitats de formació haurà de realitzar-se d'acord amb les normes aprovades pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i les autoritats competents.

En tot cas, s'hauran de respectar les mesures previstes en aquestes normes d'higiene i prevenció per al
personal treballador i l'alumnat, les adequades mesures de distància interpersonal i protecció col·lectiva i
individual, i les mesures per a prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral
establertes.

En compliment dels deures en matèria preventiva, les entitats beneficiàries hauran d'adoptar les actuacions i
mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les persones treballadores i usuàries.

 

 

Disposició transitòria primera. Règim de les accions formatives ja atorgades, autoritzades o adjudicades

Quant a les accions formatives presencials atorgades, autoritzades o adjudicades abans de l'entrada en vigor
de la present Resolució, les entitats de formació poden continuar, fins a la seva finalització, l'activitat formativa
mitjançant les mesures alternatives de formació previstes a la Resolució de TSF/881/2020, de 17 d'abril, per la
qual s'aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 i a les instruccions que la desenvolupen.

Així mateix, les entitats de formació amb accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de
professionalitat atorgades, autoritzades o adjudicades en els programes que inclouen formació professional per
a l'ocupació de l'exercici 2019, podran sol·licitar el canvi de modalitat mitjançant aula virtual per continuar o
iniciar les accions formatives que no han pogut acollir-se a les mesures alternatives d'aprenentatges previstes
a la Resolució de TSF/881/2020, de 17 d'abril, perquè l'especialitat no estava referenciada en la normativa
següent:

   - Ordre ESS/1897/2013, de 10 de octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de
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gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reals decrets pels quals s'estableixen certificats
de professionalitat dictats en la seva aplicació.

   - Ordre ESS/722/2016, de 9 de maig, per la qual s'amplia l'oferta de certificats de professionalitat
susceptibles d'impartir-se en la modalitat de teleformació i s'estableixen les especificacions per a la seva
impartició.

 

Disposició transitòria segona. Règim de les mesures específiques d'ajuts i beques

En relació amb les mesures específiques dels ajuts i beques, es mantenen les mesures recollides al punt 3.5 de
la Resolució del 14 de maig de 2020, per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures
derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb els programes de Formació Professional
per a l'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'estén l'aplicació a les accions recollides en
aquesta Resolució i per tant, a l'alumnat assistent a les accions formatives, no se'ls aplicaran els requisits
d'assistència del 75% i l'aprofitament amb qualificació d'apte establerts a l'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol,
per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert
en matèria de formació d'oferta, per a l'obtenció dels ajuts i les beques.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada, d'acord amb el que
disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, davant la persona titular de la Secretaria General del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 12 de novembre de 2020

 

Ariadna Rectoret i Jordi

Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 

(20.317.043)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8272 - 16.11.20208/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20317043-2020




