
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

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 pel COVID-19.

En el context actual establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i de conformitat a la seva disposició
addicional tercera, mentre duri la vigència d'aquest Reial Decret i de les seves pròrrogues, se suspenen els
terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic i es reprendran en el moment en
què perdi vigència el Reial decret esmentat.

Tanmateix, l'apartat 3 de la disposició addicional tercera del Reial decret esmentat, estableix que l'òrgan
competent pot acordar, per mitjà de resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament
necessàries per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i
sempre que aquesta manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.

Més concretament, l'article 7 d'aquest Reial decret també estableix límits a la llibertat de circulació de les
persones i en l'article 9 preveu mesures de contenció en l'àmbit educatiu, de la formació i altres àmbits, amb la
qual cosa, aquesta suspensió s'estén igualment als centres i entitats formatives que imparteixen accions de
formació professional per a l'ocupació, en la modalitat presencial, i a la part presencial de la modalitat de
teleformació.

En conseqüència, els procediments administratius de qualsevol naturalesa tramitats per la Generalitat de
Catalunya com activitats de foment, activitats de contractació i qualsevol altra, resten suspesos i interromputs
els seus terminis sigui quin sigui el seu estat de tramitació degut al supòsit de causa major que ha esdevingut
el COVID-19 i les mesures preses per combatre'l.

En aquest sentit, el Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret Llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries, estableix com una de les seves finalitats adoptar mesures en l'àmbit subvencional, atès que
les actuacions de foment s'han vist greument afectades per aquesta situació, per pal·liar els efectes
desfavorables provocats tant als beneficiaris com als perceptors que es poden veure perjudicats. Aquesta
situació és especialment rellevant en l'àmbit de les polítiques actives d'ocupació que gestiona el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, que han vist reduït dràsticament la consecució dels seus objectius i actuacions.

En aquest sentit, l'article 5.2 del Decret Llei esmentat disposa que en els expedients de subvencions,
especialment en l'àmbit cultural, social, ocupacional i d'esports, en els quals no s'ha complert l'objecte i la
finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre'l, en funció de les
circumstàncies de cada expedient, l'òrgan concedent pot:

a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual
en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs
de treball vinculats a les actuacions subvencionades.

b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagi assolit, totalment o
parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut.

c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves
obligacions envers del procediment subvencional.

D'altra banda, la Intervenció General, el 25 de març de 2020, ha publicat el document Criteris 01/2020, a
seguir en els procediments de subvencions i ajuts en aplicació del Reial Decret 463/2020 que declara l'estat
d'alarma pel COVID-19.

Per tot això, resulta necessari establir mesures en l'àmbit de les subvencions promogudes pel Servei Públic
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d'Ocupació de Catalunya per pal·liar els efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com els perceptors
que es poden veure perjudicats. Aquesta situació és especialment rellevant en l'àmbit dels programes i les
actuacions de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que ha vist
reduït dràsticament la consecució dels objectius i actuacions previstos a les corresponents resolucions
d'atorgament de les convocatòries, convenis o altres instruments.

Per això, d'una banda s'han de donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats als quals la situació de força
major generada per la pandèmia ha impedit el compliment de les finalitats per a les quals han estat atorgades
les subvencions, fent necessari la flexibilització al màxim i afavorir el compliment de la finalitat de la concessió
de les subvencions per part dels beneficiaris, mesures que s'estableixen al capítol II, article 5 del Decret Llei
8/2020, de 24 de març.

I d'una altra banda, ja més específicament, quant a la gestió dels programes i les accions promogudes pel
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i davant les mesures adoptades, és necessari concretar i definir criteris
d'actuació pel que fa a la incidència de l'aplicació de les mesures, en relació amb l'execució i la justificació de
les subvencions atorgades i actualment en tràmit.

Així doncs, d'acord amb els criteris dictats per la Intervenció General, escoltades les entitats col·laboradores
del SOC i afectades per la situació actual i fent l'exercici de valoració per determinar si la suspensió o la
continuació de la tramitació serveix per evitar greus perjudicis als drets i interessos de les persones i entitats
interessades i si és indispensable per a la protecció de l'interès general, el funcionament dels serveis bàsics o
que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, es conclou que
cal, en determinats programes i actuacions de foment 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 COVID-19, a l'empara d'allò que preveu l'article 5.2.c) del Decret
Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret Llei 7/2020, de 17 de març.

Atès que, tant l'article 5.2 del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, com l'apartat 4.5 dels Criteris de la
Intervenció General 01/2020, habiliten l'òrgan concedent per adoptar, motivadament, les mesures necessàries
relatives a les actuacions subvencionades i que, en aquest cas, l'article 27 de la Llei del SOC, estableix que
l'òrgan competent per dictar la present resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.

Per tot això,

 

RESOLC:

 

Article 1. Objecte

Aquesta Resolució té per objecte establir els criteris i les mesures extraordinàries per adaptar les actuacions
previstes en els programes de subvencions promogudes pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en matèria
de polítiques actives d'ocupació, l'execució dels quals es trobi afectada per la suspensió temporal decretada
amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Article 2. Criteris i mesures extraordinàries per a l'adaptació de les actuacions

Es disposen els criteris així com les adaptacions de les actuacions que han d'executar les entitats beneficiàries
de les subvencions dels programes del SOC, que es recullen tot seguit.

 

2.1. Programes que inclouen formació professional per a l'ocupació:

Quant a les accions de formació professional per a l'ocupació, es considera suspesa tota activitat formativa
presencial, la qual cosa implica la no assistència presencial de l'alumnat durant el període de suspensió
establert per les autoritats sanitàries.

Aquesta suspensió afecta les accions formatives de formació professional per a l'ocupació, en la modalitat
presencial, així com la part presencial en la modalitat de teleformació, gestionades i/o finançades pel Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.

No obstant, atesa la situació d'excepcionalitat, per tal de facilitar la impartició de les accions formatives en
modalitat presencial, o la part presencial de la modalitat mixta o de teleformació, aquesta part presencial es
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pot impartir en la seva totalitat mitjançant eines telemàtiques o en un entorn virtual d'aprenentatge (EVA),
considerant-se totes aquestes opcions, en tot cas, com a formació presencial.

En aquest sentit, les entitats poden comunicar el canvi de la modalitat d'impartició presencial a la de
teleformació, o eines telemàtiques o entorn virtual d'aprenentatge (EVA), sempre i quan les entitats puguin
oferir a les persones participants una alternativa que garanteixi la transmissió del coneixement i el
desenvolupament dels objectius i dels continguts previstos, així com el seguiment i el control del seu
aprenentatge per tal d'evitar, en la mesura del que sigui possible, la interrupció de l'activitat formativa en
aquestes circumstàncies.

Per eines telemàtiques, s'ha d'entendre l'ús de qualsevol tipus de recurs informàtic a través d'internet que
permeti la interacció alumnes-formadors, per correu electrònic, espais d'emmagatzematge compartit al núvol,
videoconferències web, etc.

Per entorn virtual d'aprenentatge (EVA), s'ha d'entendre aquell espai amb accés restringit a la xarxa o online
que permeti o faciliti l'aprenentatge mitjançant sistemes telemàtics, de comunicació síncrona (aula virtual,
videoconferències , xats...) i asíncrona (correu electrònic, fòrum...). Aquest entorn ha d'estar subjecte a
entorns web i permetre a més l'allotjament de material virtual didàctic o formatiu.

Aquestes dues alternatives han de permetre la comunicació entre les persones participants i el personal docent,
on les entitats posen a disposició dels participants com a mínim un telèfon de contacte o adreça de correu
electrònic per recollir dubtes, incidències o problemes d'ús d'aquests mitjans.

Així mateix, les entitats de formació han de generar registres d'activitats amb la finalitat de posar-los a
disposició de l'òrgan de control.

Prèviament a la comunicació del canvi de modalitat formativa, les entitats han d'informar l'alumnat d'aquesta
possibilitat, per tal de poder facilitar el canvi amb la seva conformitat.

Quant a les accions formatives presencials, l'execució de les quals ja s'havia iniciat abans de la suspensió de
l'activitat formativa presencial amb motiu de l'estat d'alarma pel COVID-19 (13 de març de 2020), mentre no
sigui possible reprendre-les amb grups d'alumnes assistents presencials, les entitats poden continuar l'activitat
formativa a través de la modalitat de teleformació, o d'eines telemàtiques o entorn virtual d'aprenentatge
(EVA) amb la comunicació prèvia corresponent, si es donen les condicions que es detallen en aquesta
Resolució, sens perjudici que en el moment que es pugui tornar a la normalitat, es re-programin aquelles
sessions que no s'hagin pogut dur a terme, indicant les noves dates, calendari i horaris d'impartició de les
accions suspeses fins a completar el total d'hores sol·licitades o comunicades.

Respecte les accions formatives presencials, l'execució de les quals encara no s'havia iniciat abans de la
suspensió de l'activitat formativa presencial en data 13 de març de 2020, es podran iniciar, en les formes
previstes en el paràgraf anterior, sempre i quan es disposi de tots els elements necessaris per poder executar-
les d'acord amb l'establert en la present Resolució. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a través de les
unitats gestores corresponents, autoritzarà l'inici de les actuacions previstes d'acord amb el projecte presentat
i el compliment mínim de les condicions per iniciar. Aquesta autorització podrà continuar vigent un cop
finalitzat el període de suspensió.

  

 - Mesures específiques de les accions de formació presencial no conduents a l'obtenció de certificats de
professionalitat:

Donada aquesta situació d'excepcionalitat, per a les accions de formació presencials no conduents a l'obtenció
de certificats de professionalitat, les entitats de formació podran impartir la part presencial amb eines
telemàtiques, considerant-se en tot cas com a formació presencial, 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 per evitar la interrupció de l'activitat, dins dels
paràmetres previstos en aquesta Resolució.

La impartició de les accions formatives en la modalitat presencial, així com la totalitat de les sessions
presencials previstes per als cursos que s'imparteixin sota la modalitat mixta o de teleformació, es poden
substituir per la impartició mitjançant eines telemàtiques, sempre que l'entitat de formació disposi dels mitjans
suficients i les eines per dur a terme la impartició en aquesta modalitat amb total qualitat i garanties. Per a
això cal tenir en compte que els alumnes puguin assumir aquesta metodologia i es pugui realitzar la
corresponent avaluació i seguiment de l'activitat. Aquest canvi ha de ser comunicat al Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya en els termes que es preveu en aquesta Resolució i instruccions que la puguin desenvolupar.

En el cas que algunes accions formatives incloguin una avaluació presencial, les entitats de formació, atenent a
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criteris pedagògics, poden triar entre fer-la quan finalitzi el període de suspensió o plantejar mesures
alternatives per avaluar.

La suspensió de la formació presencial només afecta en principi a l'assistència de l'alumnat a les accions
formatives, mentre que al personal docent i de suport de les entitats de formació li són d'aplicació les directrius
que aquests estableixin sobre l'assistència o actuacions a realitzar durant els períodes de suspensió, en
aplicació de la normativa laboral, i consideren en tot cas les mesures que s'adoptin per les autoritats sanitàries.

 

   - Mesures relatives a les accions de formació presencials conduents a l'obtenció de Certificats de
Professionalitat:

Quant a les accions de formació presencials conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, les entitats
han de comunicar el canvi de modalitat en la impartició de les accions de formació presencial, d'acord amb el
següent:

A) En cas que l'entitat estigui acreditada en el Registre d'entitats de formació per impartir en la modalitat de
teleformació la mateixa especialitat que en la presencial, aquesta pot comunicar el canvi de modalitat i així,
finalitzar l'acció formativa, assegurant el correcte funcionament de la plataforma, sempre previ acord
d'acceptació i de conformitat per part de l'alumnat afectat pel canvi.

En tot cas, la impartició en 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.

B) En cas que l'entitat no disposi de l'acreditació en el Registre d'entitats de formació per a la impartició en la
modalitat de teleformació de l'especialitat corresponent, l'entitat pot sol·licitar el canvi de modalitat per eines
telemàtiques o entorn virtual aprenentatge (EVA) que permetin impartir els mòduls formatius afectats per la
suspensió de manera correcta i amb la qualitat requerida.

No es poden impartir mitjançant eines telemàtiques o entorn virtual d'aprenentatge (EVA) aquelles formacions
conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat que requereixin utilització d'espais i instal·lacions per a
l'adquisició de destreses pràctiques d'aquests continguts, atès que s'hauran d'impartir posteriorment a
l'acabament de l'estat d'alarma i dins del termini d'execució del programa.

Per aquest motiu, les entitats només poden comunicar el canvi de modalitat presencial a teleformació o amb
eines telemàtiques o entorn virtual d'aprenentatge (EVA) per aquelles especialitats que estiguin referenciades a
la normativa següent:

   - 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.

El mòdul de pràctiques professionals no laborals exigit en cada certificat de professionalitat s'ha de realitzar
una cop aixecat l'estat d'alarma.

Les hores presencials fixades en els annexos dels Reials decrets que regulen els corresponents certificats de
professionalitat, que corresponen a les sessions obligatòries presencials, tant de tutoria com d'exàmens finals
del mòdul formatiu, queden ajornades per a executar-se obligatòriament un cop aixecat l'estat d'alarma i amb
les condicions que determini el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

   - Mesures relatives a les accions de formació complementària:

Els mòduls de formació complementària es poden desenvolupar de manera telemàtica i en qualsevol moment
de la suspensió amb l'objectiu de poder avançar en aquestes accions, inclosos els que complementen als
certificats de professionalitat.

 

   - Altres mesures:

Les accions formatives en modalitat no presencial es poden continuar impartint, tenint en compte, com s'ha
indicat anteriorment, que les tutories presencials i les proves finals d'avaluacions de les accions vinculades a
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Certificats de Professionalitat, caldrà fer-les presencialment després d'aquest període de suspensió.

En el supòsit que hi hagi alumnes que no puguin continuar la formació iniciada per la crisi del COVID-19, es
considerarà que són baixa de l'acció formativa per causa de força major, i seran subvencionables en els termes
que s'estableixin mitjançant les instruccions corresponents, per a cada programa.

Igualment, quan s'hagi establert un nombre mínim d'alumnes per iniciar o continuar un curs, aquest es podrà
rebaixar per facilitar la realització de les accions formatives tot i que sigui amb menys alumnes dels previstos.
En aquests casos, i d'acord amb les instruccions específiques de cada programa, es podrà finançar fins al 100%
de les actuacions afectades.

En els termes exposats en aquest apartat 2.1, quan una acció formativa en la modalitat presencial passi a
impartir-se mitjançant teleformació, o eines telemàtiques o entorn virtual d'aprenentatge (EVA), es mantindrà
el valor del mòdul aplicable de la modalitat presencial, per al nombre total d'hores d'aquesta acció.

En relació amb el termini d'execució de les accions de formació professional per a l'ocupació, aquest s'amplia
per un temps equivalent al període de vigència de l'estat d'alarma establert pel Reial Decret 463/2020, de 14
de març, afegint-se a més un període addicional de sis mesos. La referida ampliació tindrà en compte, en cada
cas, que el còmput del termini d'execució s'inicia des de la data de notificació als beneficiaris de la Resolució de
concessió de la subvenció.

 

   - Comunicació al SOC de la sol·licitud del canvi de modalitat:

Les entitats que optin al canvi de modalitat, de forma voluntària i previ estudi dels seus mitjans i eines per
impartir formació, han de comunicar al SOC aquesta circumstància amb antelació a l'inici de l'actuació,
adjuntant la següent documentació:

   - Declaració responsable seguint el model que el SOC posarà a disposició dels interessats.

   - Informe tècnic amb el detall de les accions formatives i grups afectats, les dates d'inici i finalització
previstes, la metodologia de treball i els mitjans i eines a utilitzar. L'informe ha de contenir:

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

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

         - Mòduls formatius que s'adhereixen a aquesta adaptació.

         - Metodologia de formació per a l'impartició d'aquests mòduls formatius:

               - Breu descripció metodològica.

               - Eines telemàtiques o entorn virtual d'aprenentatge.

               - Sistema i eines per a l'avaluació continua dels aprenentatges: incloent els instruments, canals i
temporalització proposada.

               - Eines de seguiment de l'aprenentatge.

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

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.

Per a les actuacions que no es tramiten per aquest mitjà, es faran arribar a les bústies de contacte dels
programes corresponents.

Finalment, mitjançant instrucció o resolució, l'òrgan competent podrà establir l'adequació dels requisits i
objectius a assolir en l'àmbit dels programes de formació professional per a l'ocupació, que aplicarà a
l'execució durant el període de suspensió, així com, si escau, ampliació dels terminis d'execució i justificació
afectats.

 

2.2. Programes de foment de l'ocupació:

Els contractes temporals formalitzats entre les entitats beneficiàries de les actuacions de foment de l'ocupació i
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les persones desocupades participants que no s'hagin suspès, malgrat que les entitats hagin hagut de
suspendre la seva activitat amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma, mantindran el seu caràcter
subvencionable sense que suposi en cap cas un increment de la subvenció concedida.

Els contractes temporals formalitzats amb les persones desocupades participants dels programes que hagin
estat suspesos per motiu de l'estat d'alarma, s'hauran de reprendre un cop finalitzat aquest i com a màxim,
fins a completar la totalitat de mesos de contractació prevista en la concessió de la subvenció. Aquestes
actuacions mantindran el seu caràcter subvencionable, però no es podrà imputar a la subvenció cap despesa
corresponent al període de suspensió dels contractes de treball.

En el cas de contractes temporals que no s'hagin pogut subscriure degut a que els terminis per la seva
formalització han coincidit amb el període de l'estat d'alarma, es preveu una ampliació dels terminis d'execució
de les subvencions en un període idèntic a la vigència de la declaració de l'estat d'alarma.

Per a la resta d'actuacions subvencionables d'aquests programes vinculades a l'actuació de l'experiència
laboral, els serà d'aplicació les indicacions establertes en la present Resolució, o les instruccions que
s'estableixin al respecte

Mitjançant instrucció o resolució, l'òrgan competent podrà establir l'adequació dels requisits i objectius a assolir
dels programes de foment de l'ocupació, que s'aplicaran a l'execució durant el període de suspensió, així com,
si escau, dels terminis d'execució i justificació afectats.

 

2.3. Mesures en les actuacions de l'àmbit de l'orientació i intermediació

En relació amb les actuacions vinculades als programes d'orientació, es consideren suspeses totes les activitats
grupals i individuals presencials. Aquestes activitats es poden seguir realitzant únicament per mitjans
telemàtics, en cas que sigui possible i mentre duri el període de suspensió. L'entitat beneficiària igualment ha
de deixar constància de la seva realització, i no han d'haver aplicat cap expedient de regulació temporal
d'ocupació del personal que executa les actuacions.

En cas contrari, si les entitats beneficiàries han aturat completament les actuacions subvencionades, aquestes
s'hauran de reiniciar un cop finalitzat l'estat d'alarma, fins a esgotar l'execució atorgada.

Mitjançant instrucció o resolució, l'òrgan competent podrà establir l'adequació dels requisits i objectius a assolir
en l'àmbit dels programes d'orientació i intermediació que s'aplicarà a l'execució durant el període de
suspensió, així com, si escau, dels terminis d'execució i justificació afectats.

 

2.4. Programes de desenvolupament local

Quant als programes de desenvolupament local, s'amplien els terminis d'execució de tots els programes, llevat
del Programa d'Agents d'Ocupació i de Desenvolupament local, per un període idèntic a la vigència de la
declaració de l'estat d'alarma

En el cas de programes integrats compostos de diversos projectes o accions, aquesta ampliació es refereix al
conjunt del programa o pla d'execució, però no s'aplicarà a aquelles actuacions l'ampliació de les quals suposin
un increment de les subvencions ja concedides.

En les actuacions que impliquin la contractació de personal tècnic subvencionat, es considerarà subvencionable
el període afectat per l'estat d'alarma, sempre i quan no s'hagi aplicat cap expedient de regulació temporal
d'ocupació.

Totes les actuacions d'aprenentatge/capacitació, tallers, jornades o seminaris, intercanvis d'experiències o bé
altres activitats grupals de caràcter presencial que hagin estat suspeses s'hauran de re-programar, sempre que
sigui possible un cop finalitzat el període de vigència de l'estat d'alarma.

En les Cases d'Oficis, hi haurà flexibilitat en el mòdul B entre les dues fases. Per tant, aquelles actuacions que,
degut a la vigència de l'estat d'alarma, s'hagin de dur a terme en la segona fase es podran imputar sense que
el total de la despesa del mòdul B superi l'import concedit per a la suma de les dues fases.

Per tal d'evitar perjudicis greus a les persones seleccionades, les contractacions a realitzar en el marc dels
programes d'experienciació laboral corresponents a processos de selecció finalitzats, es podran fer efectives
malgrat que la seva incorporació al lloc de treball no pugui produir-se mentre duri la vigència de l'estat
d'alarma. En aquests supòsits, es considerarà subvencionable aquest període de contractació.

Mitjançant instrucció o resolució, l'òrgan competent podrà establir l'adequació dels requisits i objectius a assolir
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en els programes de desenvolupament local, així com, si escau, dels terminis d'execució i justificació afectats.

 

2.5. Altres programes i actuacions

Per a tots aquells programes que no quedin coberts per a les indicacions previstes en aquesta Resolució, la
Direcció del SOC aprovarà les instruccions o resolucions que siguin necessàries per ajustar o ampliar el termini
i les condicions d'execució de les actuacions que s'hagin vist afectades per l'estat d'alarma, en els mateixos
termes que preveu aquesta Resolució.

 

Article 3. Terminis

Pel que fa a la tramitació dels procediments previstos en els programes en matèria de polítiques actives
d'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, afectats directament pel període de suspensió, es
consideraran represos els terminis de presentació de sol·licituds, d'inici de l'execució de les actuacions i de
presentació de la justificació econòmica el dia que s'aixequin per part de l'Estat les mesures restrictives de les
activitats per causa del COVID-19.

Així mateix, aquells terminis que no s' haguessin iniciat abans de la suspensió però que s'haurien d'haver
iniciat durant la vigència de la suspensió es considerarà que el termini s'inicia també el dia següent a
l'aixecament de les mesures especials que els hi afectessin segons el tipus d'activitat que suposi.

 

Article 4. Comunicació de les adaptacions

Les entitats beneficiàries comunicaran al SOC les suspensions de les execucions dels programes, els canvis
metodològics que plantegin, les re-programacions o qualsevol altra circumstància prevista en aquesta
Resolució, llevat que a les instruccions específiques s'estableixi un altre procediment.

Aquesta comunicació es realitzarà via telemàtica com a aportació de documentació a través de la seu
electrònica vinculada a l'expedient afectat.

 

Article 5. Justificació de costos

 

5.1. Respecte de les actuacions que s'hagin pogut executar sense afectacions en la qualitat del servei donat a
les persones destinatàries de les subvencions, d'acord amb les indicacions establertes en aquesta Resolució i
futures instruccions que es puguin dictar, es consideraran subvencionables els mateixos costos que preveia la
resolució d'atorgament.

 

5.2. En cas que les actuacions no es puguin executar per cap de les opcions previstes en aquesta Resolució, i
en funció de la modalitat de justificació prevista per a cadascuna de les actuacions afectades, es procedirà de
la següent manera:

a) Per a les actuacions, la justificació de les quals sigui mitjançant la modalitat de compte justificatiu,
s'admetrà la justificació de les despeses efectuades i realitzades pels beneficiaris encara que no s'hagi assolit,
totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de les actuacions subvencionables. Es tindran en compte les
despeses efectivament realitzades per l'entitat beneficiària durant el termini de l'estat d'alarma. El Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya establirà, per a cada convocatòria i actuació, la tipologia de despeses justificables i la
forma d'acreditació, sense que en cap cas això suposi l'increment de la subvenció concedida ni de l'import
màxim subvencionable.

b) En el supòsit de les actuacions, la justificació de les quals sigui la modalitat d'acreditació per mòduls, el
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà establir un mòdul ajustat a les despeses incorregudes per a
cadascuna de les actuacions afectades, sense que en cap cas el total de la subvenció justificada suposi
l'increment de la subvenció concedida ni de l'import subvencionable.

 

5.3. D'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, les modificacions
esmentades només es podran destinar a fer front a les despeses realment incorregudes i no podran suposar un
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enriquiment dels beneficiaris de les subvencions o ajuts. Segons aquest criteri els beneficiaris no poden
tramitar expedients de regulació d'ocupació en relació als llocs de treball vinculats a les actuacions
subvencionades, extrem que haurà de quedar acreditat en l'expedient. Se n'exceptuen els expedients de
regulació temporal d'ocupació.

 

Article 6. Publicitat i efectes

Es dona publicitat a aquesta Resolució a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per al general
coneixement, posant de manifest que produirà efectes des de l'endemà de la seva publicació i durant l'estat
d'alarma i les seves respectives pròrrogues, sens perjudici de possibles modificacions que puguin incorporar-se
a la relació de procediments administratius la tramitació dels quals es decideix continuar, i establerts per
instrucció posterior. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

Article 7. Règim de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el
Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes, comptat des de
l'endemà de la data d'inici de la seva publicació, d'acord amb l'article 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, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé,
directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos
mesos comptadors, així mateix, des de l'endemà de la seva notificació d'acord amb allò previst als articles
8.2.c) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

S'adverteix que, de presentar recurs d'alçada, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu, fins que
es resolgui expressament el mateix o es produeixi la seva desestimació presumpta i, haurà de tenir-se present,
a efectes de còmputs del termini la interrupció de procediments administratius establerts en el Real decret
463/2020, de 14 de març, el qual declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, en la redacció donada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.

 

Barcelona, 17 d'abril de 2020

 

Ariadna Rectoret i Jordi

Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 

(20.111.016)
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