
 

 

 

 

 

 

 

L'informem que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), publicarà, amb caràcter 

immediat, la següent Resolució, que entrarà en vigor fins a la data de la seva 

publicació: 

(Document Adjunt) 

Aquesta Resolució recull diferents mesures que pretenen donar resposta a la situació 

creada en l'àmbit de la Formació Professional per a l'Ocupació, a conseqüència de la 

declaració de l'Estat d'Alarma provocada pel COVID-19. 

Aquesta Resolució i les mesures en ella contemplades, són aplicable tant a les 

convocatòries estatals aprovades (subvencions) com a la Formació Programada per 

les empreses (bonificacions). 

Entre aquestes mesures, podem destacar les següents: 

o Les accions en metodologia presencial, incloent la part presencial de la 

metodologia mixta, podran reconvertir-se en “aula virtual” o en teleformació en 

els termes i condicions prevists en aquesta norma. Aquest canvi de modalitat 

no afectarà la valoració tècnica ni al mòdul econòmic inicialment aprovat. 

o En l'oferta formativa es permetrà l'increment de fins al 40% de treballadors 

desocupats. Així mateix, s'eleva fins a un 20% el percentatge d'abandons 

finançables, una vegada impartit, almenys, el 25% de la formació. 

o S'estableix una ampliació del termini d'execució per a les convocatòries 

estatals en els termes previstos en la Disposició Addicional Segona d'aquesta 

Resolució, a fi de compensar el període de vigència de l'Estat d'Alarma. 

o En formació programada per les empreses, s'amplien les entitats que poden 

impartir formació, i es permet de manera expressa la participació en la formació 

dels treballadors afectats per ERTE, amb independència de la causa d'aquest, 

reduint-se els terminis de comunicació d'inici i de modificació de dades a 2 i 1 

dia, respectivament. 

o Segons l'art. 2 de la Resolució, per a acollir-se a aquestes mesures les 

empreses o entitats de formació hauran de mantenir la seva plantilla mitjana 

dels 6 mesos anteriors a la declaració de l'Estat d'Alarma durant el temps que 

duri la impartició de les accions formatives a realitzar conformement a aquesta 

Resolució. Aquest art. 2 conté alguns aclariments sobre el còmput d'aquesta 

plantilla mitjana. 
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Les CEOE va manifestar el seu rebuig exprés a aquesta condició, per entendre que 

manca de sentit material i perquè pot frustrar en un alt grau la consecució dels 

objectius d'aquesta Resolució.

mailto:foment@foment.com
http://www.foment.com/

