
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2020, per la qual s’estableixen els criteris i les mesures extraordinàries
aplicables als programes de formació professional per a l’ocupació destinats a persones treballadores
ocupades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que s’han vist afectats pel
context generat per la COVID-19.

En data 14 de març de 2020, es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret
465/2020, de 17 de març.

De conformitat amb la 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 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.

Així mateix, 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
la COVID-19 i les mesures preses per combatre-la.

La Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció
i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, estableix la suspensió de les activitat grupals i formatives
presencials en els centres i entitats de formació que executen programes i serveis en l'àmbit de la formació
professional per a l'ocupació i de la resta de polítiques actives d'ocupació.

L'article 54 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries
en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, disposa que en els procediments de concessió de
subvencions, les ordres i resolucions de convocatòria i concessió de subvencions i ajudes públiques previstes a
l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que ja haguessin estat atorgades
en el moment de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020 podran ser modificades per ampliar els terminis
d'execució de l'activitat subvencionada i, si escau, de justificació i comprovació de l'execució, encara que no
s'hagués contemplat en les corresponents bases reguladores.

L'article 5 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, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, disposa que els
òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb la normativa
de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les condicions establertes a les bases
reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les
actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context generat per la COVID-19 o per les
mesures preses per combatre-la.

Així mateix, d'acord amb l'apartat 4.5 dels 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 per la COVID-19 previstos per la
Intervenció General, els expedients de subvencions de l'àmbit ocupacional, en els quals no s'ha complert
l'objecte i la finalitat com a conseqüència de la COVID-19 o de les mesures preses per combatre-la, en funció
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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.

Per tant, la conjuntura actual fa necessari flexibilitzar les condicions en les quals s'han d'executar els
programes de formació professional per a persones treballadores ocupades promoguts pel Consorci de
Formació Contínua de Catalunya amb l'objecte d'establir els criteris i les mesures extraordinàries que permetin
mantenir aquesta oferta formativa a les persones treballadores, així com, reforçar o millorar la seva
ocupabilitat i al seu torn, la competitivitat de les empreses.

La vigència d'aquestes mesures i criteris ha d'abastar el període de l'estat d'alarma i durant tot el període
d'execució dels programes de formació previstos per la Resolució de 6 de març de 2019, per la qual s'obre la
convocatòria de 2019 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores
ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, d'acord amb l'Ordre
TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació
professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya, modificada per l'Ordre TSF/136/2018, de 30 de juliol.

Aquesta resolució de convocatòria estableix que els programes de formació per a l'ocupació per a persones
treballadores ocupades es poden executar fins el 31 d'octubre de 2020 i que aquesta data de finalització podrà
ser prorrogada mitjançant resolució de la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci, si
les circumstàncies concurrents durant el termini d'execució dels programes així ho aconsellen.

D'acord amb la normativa vigent, els criteris dictats per la Intervenció General, 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 de formació 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 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.

Concretament, aquesta Resolució consta de cinc capítols i una disposició final. El primer capítol regula l'objecte
i l'àmbit d'aplicació, el segon capítol estableix els criteris i les mesures extraordinàries per a l'adaptació de les
actuacions iniciades abans de la data de suspensió, el tercer capítol preveu els criteris i les mesures
extraordinàries per a l'adaptació de les actuacions no iniciades abans de la data de suspensió, el quart capítol
determina els criteris per a la justificació de les subvencions destinades al finançament de les actuacions
esmentats, i el cinquè, els criteris generals relatius a l'execució de la formació.

Vist l'Acord del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya de 21 d'abril de 2020, i
en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Capítol I. Objecte i àmbit d'aplicació

 

Article 1. Objecte

Aquesta Resolució té per objecte establir els criteris i les mesures extraordinàries aplicables els programes de
formació professional per a l'ocupació previstos en la Resolució de 6 de març de 2019, per la qual s'obre la
convocatòria de 2019 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores
ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 7830 – 14.03.2019),
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que s'han vist afectats pel context generat per la COVID-19, amb la finalitat de possibilitar l'execució de la seva
impartició a les persones ocupades.

 

Article 2. Àmbit d'aplicació

Per acollir-se a allò establert en aquesta Resolució, les entitats beneficiàries hauran de mantenir, al menys, la
mitjana de la plantilla dels últims sis mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma, durat el període
d'execució de les accions formatives sobre les quals s'apliquin les mesures alternatives, d'aula virtual o de
canvi de modalitat establertes als capítols II i III.

Es considerarà com període d'execució de les accions formatives, el transcorregut des de l'inici de l'aplicació de
les mesures extraordinàries fins a la finalització de l'última acció formativa a la que s'apliquen

A aquest efecte, es computaran com plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per
expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO).

No es considerarà incompliment quan el contracte s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com
procedent, dimissió, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o d'invalidesa de la persona treballadora
i, en cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps
convingut o la realització d'obra i servei que constitueixi el seu objecte i, en el cas de les persones fixes
discontínues, quan finalitzi o s'interrompi el període estacional de l'activitat.

 

 

Capítol II. Criteris i mesures extraordinàries per a l'adaptació de les actuacions formatives iniciades abans de la
data de suspensió de 13 de març de 2020

 

Article 3. Mesures generals de les accions de formació iniciades

Es considera suspesa tota activitat formativa presencial a partir del 13 de març de 2020, d'acord amb la
Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'aproven noves mesures addicionals per a la prevenció i
el control de la infecció pel SARS-CoV-2, la qual cosa implica la no assistència presencial de les persones
participants en les actuacions formatives durant el període de suspensió establert per les autoritats sanitàries.

Aquesta suspensió de l'activitat formativa afecta a les accions formatives impartides en la modalitat presencial,
així com, la part presencial en les accions formatives en la modalitat de teleformació o mixta.

No obstant, atesa la situació d'excepcionalitat, per tal de donar la corresponent continuïtat a la impartició de
les accions formatives en la modalitat presencial, o la part presencial de la modalitat mixta o de teleformació,
les entitats de formació poden adoptar voluntàriament mesures alternatives en la seva impartició, mitjançant
recursos telemàtics o bé, a través d'aula virtual.

Els recursos telemàtics, com una opció dins de les mesures alternatives, és aquella que permet la interacció
participants-formadors, com l'enviament d'exercicis per correu electrònic, espais compartits al núvol,
videoconferències o altres activitats similars en la impartició de la formació. En tot cas, aquesta opció es
considerarà com a formació presencial en els casos que permetin completar la formació presencial iniciada amb
anterioritat a la data de la suspensió.

Per una altra banda, l'aula virtual és l'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.

La impartició de la formació mitjançant aula virtual s'ha d'estructurar i organitzar de manera que garanteixi en
tot moment la connectivitat sincronitzada entre la persona formadora i les persones participants, així com
bidireccionalitat en les comunicacions. Caldrà així mateix comptar amb un registre de connexions.

Quan el procés d'aprenentatge es desenvolupi mitjançant teleformació o aula virtual, les entitats han de
facilitar amb la comunicació d'inici de les actuacions un perfil específic d'usuari de control i seguiment, facilitant
les claus corresponents, per permetre l'accés a les persones que duguin a terme les tasques de control per part
de les Administracions Públiques competents i realitzar així el seguiment de les accions formatives impartides.
Aquest perfil ha de ser almenys del mateix nivell que els que siguin tutors/ores de l'acció formativa i ha d'estar
disponible fins a la liquidació de l'expedient corresponent.
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Les entitats que optin per donar continuïtat a la formació a través de mesures alternatives amb recursos
telemàtics, o bé amb l'ús d'aula virtual, hauran de presentar a la Comissió Mixta de Seguiment, mitjançant
l'aplicació Conforcat, una declaració responsable seguint el model establert pel Consorci, disponible en
l'aplicació Conforcat, i un informe tècnic amb el detall de les accions formatives i grups afectats, les dates
d'inici i de finalització previstes, la metodologia de treball i els mitjans i les eines a utilitzar. Així mateix, caldrà
que elaborin, i mantinguin en custòdia, una programació didàctica per a cada acció, detallant les activitats
d'aprenentatge i el detall del sistema l'avaluació, incloent els instruments, canals i temporalització proposada.
La sol·licitud es presentarà telemàticament a través de l'aplicació Conforcat.

Les entitats podran realitzar aquestes adaptacions sempre i quan puguin oferir a les persones participants una
alternativa que garanteixi la transmissió del coneixement i el desenvolupament dels objectius i dels continguts
relatius a l'especialitat que consta al Catàleg d'accions formatives del Consorci, 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.

Prèviament a la continuació de l'acció mitjançant adaptacions amb recursos telemàtics o aula virtual, les
entitats han d'informar a les persones participants d'aquesta possibilitat, per tal de poder-la acordar amb la
seva conformitat.

Les entitats han de posar a disposició de les persones participants, com a mínim, un telèfon de contacte o
adreça de correu electrònic per recollir dubtes, incidències o problemes d'ús d'aquests mitjans.

Les entitats poden continuar l'activitat formativa a través d'aquestes adaptacions amb la comunicació prèvia
corresponent, si es donen les condicions que es detallen en aquesta Resolució i en les instruccions que la
puguin desenvolupar, 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, com les que tenen un contingut pràctic que no es pot
cobrir amb treball telemàtic, o aquelles que per norma requereixin d'una formació pràctica i/o presencial. Les
entitats beneficiàries hauran de comunicar, a través de l'aplicació Conforcat i en un termini no superior a dos
mesos des de la finalització de l'estat d'alarma, la informació en relació amb les dates i horaris de les sessions
presencials pendents, que hauran de programar-se dins del període d'execució del Programa de Formació.

Així mateix, les entitats han de generar registres d'activitats amb la finalitat de posar-les a disposició de
l'òrgan de control. En aquest sentit, el còmput d'assistència se substitueix per les activitats
d'aprenentatge/avaluació que planteja l'entitat de formació en la programació didàctica i l'avaluació es
realitzarà en base a la planificació de l'avaluació, segons les instruccions específiques a tal efecte.

Totes les mesures adoptades, així com les accions i els grups afectats, hauran de constar a la memòria
explicativa que es presentarà en el moment de la justificació del Programa de Formació.

Totes les persones participants que van iniciar la formació, amb assistència presencial a alguna sessió
formativa, abans de l'inici del període de suspensió, seran considerades finalitzades a efectes de la justificació
econòmica. No es poden incloure persones participants en una acció formativa que no estiguessin comunicats a
l'aplicació Conforcat abans de la data de suspensió.

 

Article 4. Mesures específiques de les accions de formació iniciades no conduents a l'obtenció de certificats de
professionalitat en modalitat presencial

L'entitat que va iniciar la impartició d'accions de formació en la modalitat presencial no conduents a l'obtenció
de certificats de professionalitat abans de la data de la suspensió pot optar per implementar mesures
alternatives, mitjançant recursos telemàtics o aula virtual, o bé re-programar la formació un cop finalitzat el
període de suspensió, dins del període d'execució dels programes de formació.

Si amb l'adopció d'aquestes mesures alternatives la persona participant assoleix els resultats d'aprenentatge
previstos i supera l'avaluació, tindrà dret a rebre el certificat d'aprofitament corresponent i serà considerat com
apte a l'aplicació Conforcat, sense que aquesta generi efectes sobre la certificació a tercers per part del
Consorci.

 

Article 5. Mesures específiques de les accions de formació iniciades no conduents a l'obtenció de certificats de
professionalitat en modalitat de teleformació o mixta

Les accions de formació iniciades abans de la suspensió, no conduents a l'obtenció de certificats de
professionalitat en la modalitat de teleformació han de continuar desenvolupant-se amb el procediment previst.
Els participants seran avaluats com aptes o no aptes en funció del resultat de l'avaluació.
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Si l'acció inclou una avaluació presencial, l'entitat pot programar-la quan finalitzi el període de suspensió, dins
del període d'execució dels programes de formació, o plantejar mesures alternatives per realitzar-la
telemàticament. En aquest cas és necessari enviar una sol·licitud d'autorització a la Comissió Mixta de
Seguiment.

En el cas de les accions de formació impartides mitjançant la modalitat mixta, l'entitat pot re-programar la
formació quan finalitzi el període de suspensió, dins del període d'execució dels programes de formació, o pot
acollir-se a les mesures alternatives d'adaptació previstes en aquesta Resolució per a la formació presencial.

 

Article 6. Mesures específiques relatives a les accions de formació iniciades conduents a l'obtenció de certificats
de professionalitat en modalitat presencial

Quant a les accions de formació presencials, iniciades abans de la suspensió, conduents a l'obtenció de
certificats de professionalitat, les entitats poden 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 prèvia acceptació i
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.

Així mateix, es pot continuar la impartició en la modalitat de teleformació d'aquestes accions, llevat de les
tutories presencials i de les proves finals d'avaluació de cada mòdul formatiu, que s'hauran de fer
presencialment un cop finalitzat el període de suspensió, dins del període d'execució dels programes de
formació.

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 continuar l'activitat formativa a través de
les mesures alternatives en els termes previstos en aquesta Resolució, mitjançant recursos telemàtics o aula
virtual, sempre 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 aula virtual aquelles formacions conduents a l'obtenció
de certificats de professionalitat que requereixin continguts presencials, o 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 de Formació.

Per aquest motiu, les entitats només poden comunicar el canvi de modalitat presencial a teleformació o amb
recursos telemàtics 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 reials 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 finalitat el període de suspensió, dins del període d'execució dels programes de formació.

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, amb
les condicions que es determinin i dins del període d'execució dels Programes de Formació.

L'entitat que decideixi continuar impartint les accions de formació conduents a l'obtenció d'un certificat de
professionalitat, en els termes previstos per aquesta Resolució, ajustarà la planificació i la programació
didàctica, així com la planificació de l'avaluació, a les noves dates i els nous horaris, i completar el total d'hores
del certificat de professionalitat.

 

Article 7. Mesures específiques relatives a les accions de formació iniciades conduents a l'obtenció de certificats
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de professionalitat en modalitat teleformació

Les accions, iniciades abans de la suspensió, que són conduents a l'obtenció de certificat de professionalitat
impartides en modalitat teleformació han de continuar desenvolupant-se amb el procediment previst.

Ara bé, quant a 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 finalitzat el
període de suspensió i amb les condicions que es determinin i dins del període d'execució dels Programes de
Formació.

I pel que fa al mòdul de pràctiques professionals no laborals exigit en cada certificat de professionalitat s'ha de
realitzar una cop finalitzat el període de suspensió, dins dels període d'execució dels programes de formació.

 

 

Capítol III. Criteris i mesures extraordinàries per a l'adaptació de les actuacions formatives no iniciades abans
de la data de suspensió de 13 de març de 2020

 

Article 8. Mesures generals de les accions de formació no iniciades

Amb l'objectiu de donar la viabilitat màxima a l'execució dels Programes de Formació que s'han vist afectats
pel context generat per la COVID-19, les accions formatives presencials no iniciades abans de la data de
suspensió es podran impartir en la seva totalitat mitjançant l'aula virtual o canviar de modalitat d'impartició, a
modalitat de teleformació.

Per poder impartir la formació a través d'aula virtual s'han de poder garantir les prescripcions indicades a
l'article 3, que fan referència a la interacció en temps real entre formador i participants a través d'un sistema
de comunicació telemàtic de caràcter síncron, i a la bidireccionalitat en les connexions, així com al registre de
les connexions.

Per poder impartir la formació a través de la modalitat de teleformació s'ha de disposar d'una plataforma que
possibiliti la interacció de participants, formadors i tutors i contingui els recursos formatius de forma asíncrona:
continguts interactius, vídeos, avaluacions, fòrums, etc. La modalitat teleformació no implica limitacions
horàries i la comunicació entre formador i participant és asincrònica.

Les entitats poden sol·licitar l'inici de noves accions formatives a través d'aula virtual o a través de modalitat
teleformació, sempre i quan puguin garantir la transmissió del coneixement i el desenvolupament dels objectius
i dels continguts relatius a l'especialitat que consta al Catàleg d'accions formatives del Consorci, així com el
seguiment i el control del seu aprenentatge.

Les entitats que optin per sol·licitar l'inici de la formació a través d'aula virtual o per impartir l'acció a través de
la modalitat de teleformació, hauran de presentar a la Comissió Mixta de Seguiment una declaració responsable
seguint el model establert pel Consorci, disponible a l'aplicació Conforcat, i un informe tècnic amb el detall de
les accions formatives i grups afectats, la metodologia de treball, els mitjans i eines a utilitzar i el sistema de
registre de les connexions dels participants. Així mateix, caldrà que elabori i mantingui en custòdia una
programació didàctica per cada acció detallant les activitats d'aprenentatge i el detall del sistema l'avaluació,
incloent els instruments, canals i temporalització proposada. La sol·licitud es presentarà telemàticament a
través de l'aplicació Conforcat.

Les entitats de formació han de posar a disposició de les persones participants en la formació, com a mínim,
un telèfon de contacte o adreça de correu electrònic per recollir dubtes, incidències o problemes d'ús d'aquests
mitjans.

Pel que fa al còmput d'assistència, si la formació es realitza a través d'aula virtual, l'entitat haurà de poder
generar registres d'informació de cadascuna de les sessions que es realitzin, amb la finalitat de posar-los a
disposició de l'òrgan de control, les connexions dels alumnes, la durada i les interaccions entre els participants.

Així mateix, el formador serà responsable de certificar l'assistència de les persones participants a cada sessió,
identificant en la llista d'assistència de cada sessió els alumnes participants presents i signant el document.

Si la formació es realitza a través de la modalitat de teleformació, els controls d'assistència seran substituïts
pels controls d'aprenentatge que figurin a la programació didàctica i a la planificació de l'avaluació i s'han de
generar registres d'activitats amb la finalitat de posar-les a disposició de l'òrgan de control.
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Totes les mesures adoptades, així com les accions i els grups afectats, hauran de constar a la memòria
explicativa que presenta l'entitat a la finalització del Programa de Formació.

A efectes del mòdul econòmic subvencionable, els dos casos esmentats, es consideraran com formació
presencial.

 

Article 9. Mesures específiques de les accions de formació no iniciades conduents a l'obtenció de certificats de
professionalitat

Pel que fa a les especialitats vinculades a certificat de professionalitat que estiguessin previstes en modalitat
presencial, serà d'aplicació el que estableix l'article 6 d'aquesta Resolució. No serà d'aplicació la mesura
alternativa dels recursos telemàtics previstos a l'article 6.b) d'aquesta Resolució. I per tant, només es podran
realitzar en la modalitat de la teleformació amb plataforma acreditada, o bé mitjançant aula virtual, amb la
prova presencial, un cop finalitzat el període de suspensió, d'acord amb el que determini el Consorci i dins del
període d'execució dels programes de formació.

Pel que fa a les especialitats vinculades a certificat de professionalitat que estiguessin previstes en modalitat
teleformació, serà d'aplicació el que estableix l'article 7 d'aquesta Resolució.

 

 

Capítol IV. Justificació de la subvenció

 

Article 10. Despeses subvencionables

La despesa del mòdul aplicable a una acció formativa en modalitat presencial que passi a impartir-se
mitjançant aula virtual, es mantindrà pel nombre total d'hores de la mateixa acció.

El disposat al paràgraf anterior serà aplicable, també, als grups de formació que no s'haguessin iniciat abans de
la suspensió i canviïn la modalitat d'impartició a la de teleformació d'acord amb el que s'estableix a l'article 8
d'aquesta Resolución.

 

Article 11. Altres costos subvencionables

Es podran imputar despeses laborals, lloguer d'espais i equipaments, instal·lacions i qualsevol altre que sigui
ineludible per a les entitats de formació durant el període de suspensió, aquestes despeses podran ser
justificables, sense que suposin un increment del cost màxim finançable, com a Altres Costos Subvencionables,
i no podran superar el 10% de la subvenció atorgada.

 

Article 12. Despeses incorregudes

D'acord amb 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 enriquiment dels beneficiaris
de les subvencions o ajuts. Segons aquest criteri les entitats beneficiàries 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.

 

 

Capítol V. Criteris generals relatius a l'execució de la formació

 

Article 13. Terminis

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
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concessió de la subvenció.

 

Article 14. Adaptacions del Programa de Formació

Les entitats beneficiàries comunicaran prèviament al Consorci les suspensions de les execucions dels grups de
formació, els canvis metodològics, les reprogramacions o qualsevol altra circumstància prevista en aquesta
Resolució, per via telemàtica a través de Conforcat.

Dins del Programa de Formació, es podran realitzar canvis de participants entre accions formatives de diferents
subapartats transversals o àmbits sectorials. Els canvis s'hauran de comunicar al Consorci mitjançant la
Comissió Mixta de Seguiment per a la seva aprovació.

Els compromisos relatius als percentatges pel que fa a la modalitat de les accions, al nombre de comarques de
l'abast territorial i el percentatge de les àrees prioritàries, no es consideraran com a incompliments per tal que
no s'apliquin penalitzacions als efectes de la justificació i la liquidació, sempre que s'acrediti adequadament que
no es van poder complir per les raons generades per la COVID-19.

No obstant, allò disposat en l'article 5.1.b) del Reial decreto 694/2017, de 3 de juliol, als efectes de la present
resolució, donada la incidència en l'ocupació de l'impacte econòmic i social de la COVID-19, s'incrementa el
percentatge de persones desocupades, inscrites com a demandants d'ocupació en els serveis públics
d'ocupació, que poden participar, fins a un màxim del 40 per cent de participants en cada programa.

 

Article 15. Documentació de les persones participants

La sol·licitud de participació en acció formativa i la documentació adjunta que ha de presentar la persona
interessada en les accions formatives, realitzades amb aula virtual o en modalitat de teleformació, es podran
presentar mitjançant mitjans electrònics.

El qüestionari d'avaluació que ha d'emplenar la persona participant al finalitzar l'acció formativa es podrà
presentar també per mitjans electrònics o formularis dissenyats per l'entitat a tal efecte, respectant el model
de qüestionari establert.

L'emissió i l'enviament del diploma d'assistència o certificat d'aprofitament queden suspeses fins a la
finalització de l'estat d'alarma. No obstant, es podrà enviar per correu electrònic. Si alguna persona participant
no disposa de correu electrònic podrà demanar-li a l'entitat la còpia en paper un cop finalitzat l'estat d'alarma.

 

Article 16. 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 del mateix dia 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 17. 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 per la
COVID-19, en la redacció donada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.
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Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 22 d'abril de 2020

 

Ariadna Rectoret i Jordi

Presidenta del Comitè Executiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

(20.113.024)
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