1/6

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8164 - 29.6.2020
CVE-DOGC-A-20177037-2020

DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
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.
El Govern de l'Estat va aprovar el 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 causada per la COVID-19.
En la seva Disposició addicional tercera es va preveure la suspensió dels terminis i la interrupció dels mateixos
per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. Alhora, l'esmentada norma preveia que:
“El còmput dels termini es reprendran en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, en el seu
cas, les pròrrogues del mateix.”
Pocs dies després, el 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 la COVID-19, establia una norma especial per a
recursos i assenyalava en la seva disposició addicional vuitena, sobre l'ampliació del termini per recórrer:
“El còmput del termini per interposar recursos en via administrativa (...) es computarà des del dia hàbil
següent a la data de finalització de la declaració de l'estat d'alarma, amb independència del temps que hagi
transcorregut des de la notificació de l'actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat
a la declaració de l'estat d'alarma. (...) ".
A l'empara de l'esmentat Reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma, i com a conseqüència també de
l'aprovació del seu article 9, referit a les mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació, se suspèn
l'activitat educativa presencial, inclosa l'activitat formativa presencial en l'àmbit de la formació professional per
a l'ocupació, si bé es contempla que durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a
través de les modalitats a distància i en línia, sempre que resultés possible.
Des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es va aprovar 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; així com també 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.
En data 23 de maig de 2020, es va publicar al BOE el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es
prorroga l´estat d´alarma fins el dia 7 de juny de 2020. Mitjançant aquest Reial decret s'ha establert la
represa, amb efectes del dia 1 de juny de 2020, del còmput dels terminis administratius que haguessin estat
suspesos, o el seu reinici, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència
de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.
El passat 28 d'abril de 2020, el Consell de Ministres va adoptar el Pla per a la transició cap a la nova normalitat
que estableix els principals paràmetres e instruments per a la consecució de la normalitat. Aquest procés
articulat en 4 fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual i adaptable als canvis d'orientació necessaris, en funció
de l'evolució de les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades i adequat a la situació dels
diferents territoris. Així mateix, dins de la fase 2 del Pla de transició a la nova normalitat es contempla la
represa, dins de les activitats de prestació de serveis, de l'apertura dels centres educatius i de formació
(autoescoles, acadèmies, etc.) que no estiguin inclosos en els apartats d' Educació i Ciència, per al que
s'establiran les mesures de distanciament, higiene i protecció oportunes.
En aquest sentit, s'ha d'assenyalar l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes amb la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la
fase 1 del Pla per a la transició cap una nova normalitat, l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la
flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes amb la declaració de l'estat d' alarma
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en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap una nova normalitat, i en particular l'Ordre
SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per una millor gestió de la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, que
modifica entre d'altres les dues ordres esmentades.
La nova redacció de l'article 50 de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, establerta per l'Ordre
SND/440/2020, de 23 de maig, establia ja en l'inici de la fase 2 les mesures de flexibilització, concretament
que els centres educatius, com autoescoles o acadèmies, podran disposar la represa de la seva activitat
presencial, sempre que no es superi un terç del seu aforament. Així mateix, hauran de prioritzar sempre que
sigui possible les modalitats de formació a distància i “on line”. Igualment, aquest article 50.2 preveu que
seran d'aplicació les mesures d'higiene i prevenció previstes per als establiments i locals comercials de caràcter
minorista indicades en l'article 13 de la mateixa Ordre.
En data 1 de juny de 2020, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va dictar la Resolució per la qual
s'adopten mesures per a la recuperació de l'activitat formativa presencial en la formació professional per a
l'ocupació en l'àmbit laboral, en el marc de la implementació del Pla per a la Transició cap a la Nova Normalitat
aprovat pel Govern.
En data 10 de juny de 2020 es va publicar el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
En data 19 de juny de 2020 es va publicar al DOGC el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança
de l'emergència sanitària provocada per la COVID- 19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya.
Alhora en la mateixa data, s'ha publicat la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2.
Finalment, cal considerar que en data 21 de juny de 2020 ha finalitzat l'estat d'alarma declarat 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 crisis sanitària
ocasionada per la COVID-19, segons allò disposat pel Reial decret 555/2020, de 5 de juny.
Per tot l'exposat, la present Resolució pretén, un cop finalitzat l'estat d'alarma i ja entrats en la nova
normalitat, adoptar mesures que faciliten tant a les entitats beneficiàries com a les persones destinatàries
desocupades i ocupades a 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,
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.
Amb l'observança i l'estricte compliment de totes les mesures establertes en les diferents ordres que es
publiquin en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, els centres de formació podran
reiniciar les classes en la modalitat de formació presencial.
En conseqüència, vist el marc normatiu exposat, segons els Criteris 3/2020 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.
L'objecte d'aquesta Resolució és regular la represa de les activitats dels Programes del Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya, inclosa la represa de l'activitat formativa presencial de la formació professional per a l'ocupació
en l'àmbit laboral, entre d'altres programes, i l'adequació, si escau, dels terminis administratius previstos en les
Resolucions per les quals s'aproven les instruccions que es detallen en l'annex d'aquesta Resolució, atès
l'aixecament dels terminis en els termes previstos el Reial decret 537/2020, de 22 de maig.

Article 2. Adequació dels terminis administratius.
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2.1 Quant als procediments administratius relatius als diferents programes de polítiques actives d'ocupació
promoguts pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, s´ha de considerar aixecada la suspensió dels terminis
administratius, des de l´1 de juny de 2020 d´acord amb el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es
prorroga l'estat d'alarma, corresponents a actuacions com la presentació de sol·licituds, justificació econòmica i
recursos administratius previstos en les Resolucions per les quals s'aproven les instruccions que es detallen en
l'annex d'aquesta Resolució.
2.2 Igualment, pel que fa als terminis de prescripció i de caducitat de dret i d'accions, s'aixeca la suspensió
d'aquests terminis amb efectes de data 4 de juny de 2020.
2.3. Les resolucions per les quals s'aproven les instruccions dels programes del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya aprovades fins al moment arran de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i recollides en
l'annex d'aquesta Resolució, s'han vist afectades per l'aixecament de la suspensió dels terminis administratius
en els termes esmentats, i per tant, en termes generals els terminis dels procediments que s'hi preveuen
s'entenen adequats a aquestes previsions.

Article 3. Mesures per a la represa de l'activitat formativa presencial.
3.1 Mesures generals
En aplicació de l'article 50 de l'Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres
per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a
una nova normalitat; en aplicació del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i en aplicació del Decret
63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID- 19 i d'inici
de l'etapa de la represa al territori de Catalunya i de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual
s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2; els centres de formació autoritzats pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya per impartir cursos de formació professional per a l'ocupació, ja poden iniciar la represa de la seva
activitat formativa presencial.
Aquestes mesures ja eren d'aplicació en aquells territoris que haguessin assolit la Fase 2 o següents del Pla per
a la Transició cap una Nova Normalitat, on concretament a Catalunya, la distribució d'aquests territoris es fa
per regions sanitàries, i amb més motiu, amb la finalització de l'estat d'alarma.
En compliment dels deures en matèria preventiva, els centres de formació, quan reprenguin la seva activitat
presencial hauran d'adoptar les actuacions i mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les
persones treballadores i usuàries, d'acord amb l'establert a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la
qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, i d'acord amb el que estableixin els Plans sectorials específics i
protocols organitzatius que s'aprovin en el futur.
Aquestes mesures caldrà consultar-les, o acordar-les, quan escaigui, seguint els procediments legalment
previstos, amb els comitès de seguretat i salut, o amb la participació dels delegats i delegades de prevenció,
sens perjudici dels temes que afectin les relacions laborals, que hauran de ser canalitzats cap als òrgans de
participació i representació legals.
Cal tenir present que s'han de prioritzar les activitats formatives a través de les modalitats no presencials
(teleformació, entorn virtual d'aprenentatge, aula virtual o eines telemàtiques) sempre que resulti possible i
encara que no fos aquesta la modalitat prestacional formativa establerta com a forma específica d'ensenyament
als centres. En qualsevol cas, serà compatible la modalitat presencial amb la modalitat alternativa adoptada per
l'entitat de les establertes en la Resolució TSF/881/2020, de 17 d'abril.
El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha elaborat i publicat un recull de Recomanacions de mesures
preventives i organitzatives per dur a terme aquesta planificació, anomenat Recomanacions per a empreses i
persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del
coronavirus SARS-CoV-2.
Així mateix, també és aconsellable seguir les recomanacions establertes al document elaborat pel Ministeri de
Sanitat i el Ministeri d'Educació i Formació Professional: “Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19
para la reapertura parcial de centros educativos en el curso 2019-2020.”
Per a l'esmentada represa, l'entitat de formació és responsable d'adoptar les mesures de prevenció i seguretat
en front la COVID-19 que estableixin les Autoritats competents.
3.2 Procediment de la comunicació de la represa o el reinici de l'activitat formativa
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La represa de l'activitat formativa amb caràcter presencial grupal estarà subjecta, en tot cas, a les condicions
previstes al Pla de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de
la represa al territori de Catalunya, i estarà condicionada a l'adequació de les aules, en funció del nombre de
participants en cada acció formativa i a les dimensions d'aquestes; així com a l'adopció de les mesures de
protecció i prevenció que per a cada cas s'estableixin.
Per aquest motiu, els centres de formació que optin per reprendre la formació en modalitat presencial hauran
de presentar una declaració responsable, prèviament a la represa, d'acord amb el model normalitzat disponible
al Catàleg d'impresos https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?
idDoc=G146NIA-390-00.pdf , indicant el compromís de dur a terme les mesures corresponents del detall
d'actuacions previstes en l'apartat I del document de les Recomanacions esmentat.
Per a comunicar la represa de la formació presencial cal utilitzar els canals de comunicació següents:
- Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP), Formació amb Compromís de Contractació (FCC) i Forma i
Insereix (F&I):
EACAT o Canal Empresa (Oficina Virtual de Tràmits - OVT)
- Convenis de col·laboració actualment vigents:
Els canals habituals que ja estan establerts per aquests programes.
- Formació destinada a l'obtenció de certificats de professionalitat regulats per 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:
Els canals habituals que ja estan establerts per aquestes actuacions.
- Accions formatives dels contractes derivats de l'Acord marc del servei de formació per a l'ocupació de la
Indústria de l'Hostaleria i del Turisme i l'Acord marc del servei de formació per a l'ocupació en serveis d'atenció
a la persona:
Els canals habituals que ja estan establerts per als respectius Acords marcs.

Article 4. Mesures per a la represa de l'activitat formativa obligatòria per als programes de forment de
l'ocupació.
En el cas dels programes de foment de l'ocupació que inclouen formació obligatòria a realitzar durant la
vigència dels contractes temporals, es permet a aquelles persones, que degut a la finalització dels seus
contractes, no hagin pogut finalitzar la formació perquè aquesta va quedar aturada a causa de la declaració de
l'estat d'alarma, poder finalitzar la formació més enllà de la finalització dels contractes de treball, sempre i
quan, la persona afectada manifesti el seu consentiment i les sessions formatives es realitzin dins del marc del
programa.

Article 5. Finalització de l'estat d'alarma.
Malgrat que en data 21 de juny de 2020 s'hagi declarat la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues,
les resolucions per les quals s'aproven les instruccions dels programes del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya aprovades fins al moment arran de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i recollides en
l'annex d'aquesta Resolució, mantenen la vigència pel que fa a les mesures excepcionals de flexibilització en
matèria de subvencions, mentre duri l'activitat subvencional dels programes o contractes del SOC que es
troben en execució, i fins que es mantingui activat el pla d'actuació PROCICAT per a emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

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 aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos
efectes.
La present Resolució entra en vigor amb efectes des del dia 20 de juny de 2020.
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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.

Barcelona, 23 de juny de 2020

Ariadna Rectoret i Jordi
Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Annex
RESOLUCIONS PER LES QUALS S'APROVEN INSTRUCCIONS DE FLEXIBILITZACIÓ PROGRAMES SUBVENCIONS
DEL SOC

Resolució

Font

RESOLUCIÓ 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 desenvolupament local en les convocatòries dels anys 2018 i 2019.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
idEdicte=246946&idens=1

RESOLUCIÓ per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, en relació amb el Programa 30 Plus.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
idEdicte=247004&idens=1

RESOLUCIÓ per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb el
Programa UBICAT , convocatòria 2019

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
idEdicte=247003&idens=1

RESOLUCIÓ per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb el
Programa ENFEINA'T convocatòria 2019.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
idEdicte=247002&idens=1

RESOLUCIÓ per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb el
Programa foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de
45 anys al mercat de treball.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
idEdicte=247139&idens=1

RESOLUCIÓ per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb les
convocatòries 2018 i 2019 del Programa Treball i Formació.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
idEdicte=247148&idens=1

RESOLUCIÓ per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb el
Programa d'orientació i acompanyament a la inserció 2019 (SOC-Orienta).

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
idEdicte=247440&idens=1

RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució d´11 de maig de 2020 per la
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la idEdicte=247438&idens=1
situació provocada per la COVID-19, en relació amb les convocatòries 2018 i 2019
del Programa Treball i Formació.
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RESOLUCIÓ per la qual s'aprova la Instrucció per la qual es defineixen els criteris
i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions formatives dels
Programes que inclouen formació professional per a l'ocupació, promogudes i/o
finançades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures
adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
idEdicte=247436&idens=1

RESOLUCIÓ per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb el
Programa Campanya Agrària a Lleida, convocatòria 2020.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
idEdicte=247327&idens=1

RESOLUCIÓ per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb el
Programa d'Espais de recerca de feina (SOC-ESPAIS).

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
idEdicte=247448&idens=1

RESOLUCIÓ 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.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?
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RESOLUCIÓ 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
PROJECTES SINGULARS de la Línia 1, convocatòria anticipada de l'any 2020 que
promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
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RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució de data 7 de maig de 2020, per
la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures adoptades en
relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en relació
amb el Programa 30 Plus.
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RESOLUCIÓ per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, relació amb el
Programa TLN MOBILICAT 2019.
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RESOLUCIÓ per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb el
Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització (APP), convocatòria 2019
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