
 

 

 

 

 

 

 

 

Distingit Sr./Sra. 

La CEOE ens ha enviat un resum dels aspectes més rellevants d'una reunió tripartida 

que han mantingut en el dia d'avui amb els màxims representants de SEPE, FUNDAE 

i els sindicats UGT i CCOO, en l'àmbit de la formació: 

Resolució del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableixen, en el 

seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per a fer front a l'impacte del 

COVID-19 en matèria de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit 

laboral. 

S'han incorporat noves millores en l'esborrany del text de Resolució que introdueixen 

una major flexibilitat quant al desenvolupament de la formació, motiu pel qual des de 

CEOE han valorat positivament la mateixa, si bé han presentat la seva disconformitat 

en relació amb el requisit pel qual s'exigeix el manteniment de la plantilla mitjana dels 

últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma, tant per a la Formació 

Programa per les Empreses com per a la Formació d'Oferta, en entendre que serà 

una exigència molt obstativa per a poder acollir-se a les mesures de la Resolució, fent 

que la mateixa tingui un impacte futur molt limitat. 

Es preveu que la publicació en el BOE d'aquesta Resolució sigui com més aviat millor. 

Desafectació amb caràcter excepcional i extraordinari, dels ingressos derivats 

de la cotització per formació professional obtinguts en l'exercici 2020 

(disposició addicional setena de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.) 

La informació que se'ls ha traslladat al respecte és la següent: 

Es remena una minoració en la recaptació de la quota d'FP en el 2020, si bé no s'ha 

quantificat la mateixa. 

En relació amb la desafectació dels fons procedents de la quota d'FP, s'ha informat 

que, en principi, no afecta a les despeses que ja estiguin compromesos o d'iniciatives 

que s'estiguin executant, com serien els Plans d'Oferta que s'estiguin desenvolupant 

en l'actualitat; la Formació Programada per l'empreses; el pressupost de funcionament 

de FUNDAE o la formació del personal de les administracions públiques. 
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Quant als fons (1.048 milions d'euros) distribuïts a les Comunitats Autònomes en la 

reunió de la Conferència Sectorial celebrada el passat 1 d'abril, ens indiquen que ja 

des de l'any 2015, les CCAA poden destinar aquests fons a programes de foment de 

l'ocupació, i no sols a formació. L'RDL 11/2020 incorpora una major flexibilitat en 

l'aplicació que poden fer les CCAA d'aquests. 

Respecte als pagaments pendents pels Plans d'Oferta que s'estan executant en 

l'actualitat, s'ha confirmat que, si bé és cert que hi ha hagut una paralització temporal 

a causa d'algun problema tècnic puntual amb la Intervenció General de l'Administració 

de l'Estat, se solucionarà en breu i es reprendran de manera immediata.
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