
 

RESOLUCIÓ SEPE DE 15 D’ABRIL DE 2020, ESTABLIMENT DE  MESURES EXTRAORDINÀRIES PER FER 
FRONT A L’IMPACTE DEL COVID-19 EN MATÈRIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ 
EN L’ ÀMBIT LABORAL 

PUNTS IMPORTANTS PER ENTITATS DE FORMACIÓ 

 

1. COMPROMÍS DE MANTENIMENT DE LA PLANTILLA 
 

 Només es podran acollir a les mesures establertes en aquesta resolució les entitats que 
mantinguin, com a  mínim, la plantilla mitjana dels darrers 6 mesos, anteriors a la declaració de 
l’estat d’alarma, i fins a la finalització de la darrera acció formativa a la que s’apliquin. A aquests 
efectes, es computaran les persones treballadores que hagin estat afectades per un ERTO. 
 

 No es considerarà incomplerta l’obligació de manteniment de l’ocupació quan el contracte de 
treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat procedent, baixa voluntària, jubilació 
o incapacitat permanent; ni per la finalització de contractes temporals (inclosos els formatius) o 
de de l’obra o servei; ni per aquells contractes fixes discontinus, quan finalitzi o s’interrompi el 
període estacional de l’activitat. 
 
 

2. FORMACIÓ PRESENCIAL MITJANÇANT L’AULA VIRTUAL  
 

 Les accions formatives en modalitat presencial, o la part presencial de la modalitat mixta o de 
teleformació, iniciades amb anterioritat a l’estat d’alarma o sense iniciar, es podran impartir en 
la seva totalitat mitjançant “l’aula virtual”, i serà considerada com a formació presencial. En tot 
cas, s’haurà de garantir la transmissió dels coneixements i el desenvolupament dels objectius i 
continguts previstos a les accions formatives.  
 

 Es considera “aula virtual” a l'entorn d'aprenentatge on el tutor-formador i l’alumnat interactuen, 
de manera concurrent i en temps real, a través d'un sistema de comunicació telemàtic de caràcter 
síncron.  

 
El sistema ha de tenir un registre de connexions generat per l'aplicació de l'aula virtual en què 
s'identifiquin les persones participants i les seves dates i temps de connexió, així com comptar 



 
amb un mecanisme que possibiliti la connexió a l'aula per part dels òrgans de control durant el 
temps d’execució. 
 
Els cursos executats amb aquesta modalitat s’hauran de comunicar amb un calendari de dies i 
horaris concrets, per a la totalitat de les hores de l’acció formativa. Durant aquest calendari, 
formadors i participants hauran d’estar connectats de forma simultània realitzant el procés 
d’aprenentatge de manera bidireccional i en temps real.  
 
El recurs vehicular del procés d’aprenentatge serà el sistema de videoconferència, tot i que es 
poden utilitzar altres recursos com missatgeria online, realització de pràctiques i exercicis o 
qualsevol altre recurs, sempre que es garanteixin els requisits descrits anteriorment. 
 
A aquests efectes, recomanem que per a la impartició a través de l’aula virtual, es busqui una 
plataforma que permeti registrar aquesta traçabilitat de temps de connexió dels alumnes. Cal 
tenir en compte que no totes les aplicacions de videoconferència permeten registrar la 
traçabilitat. En aquest sentit, el departament de CRH i Formació de PIMEC ofereix un servei d’aula 
virtual que compleix amb aquests requisits (per a més informació: hperez@pimec.org) .  
 

 Es permet la signatura electrònica mitjançant la captura de la firma digitalitzada o amb dades 
biomètriques, en qualsevol dels documents que precisen de la seva signatura, que haurà d’estar 
associada al corresponent N.I.F o N.I.E.  El sistema de captura de signatura digitalitzada haurà de 
garantir en tot cas l’autenticitat de les dades corresponents. 
 

 La impartició mitjançant aula virtual no serà d’aplicació per aquells continguts presencials del 
Certificat de Professionalitat que requereixin la utilització d’espais, instal·lacions i/o equipaments 
per a l’adquisició d’habilitats pràctiques. Aquests continguts s’hauran d’impartir amb 
posterioritat a la finalització de l’estat d’alarma, en el termini d’execució del programa o acció 
formativa.  

 
Així mateix, l’entitat que imparteixi Certificat de Professionalitat a través de l’aula virtual, haurà 
de disposar de la conformitat i acord de disponibilitat dels participants a l’acció formativa. 
 

 El cost del mòdul aplicable a una acció formativa en modalitat presencial que passa a impartir-se 
mitjançant “aula virtual”, es mantindrà per al nombre total d’hores d’aquesta acció. 

 
 



 
3. CANVI A LA MODALITAT DE TELEFORMACIÓ  

 Es podrà canviar a la modalitat de teleformació la impartició de les accions formatives en 
modalitat presencial, o la part presencial en modalitat mixta no iniciades, pendents d’execució a 
la entrada en vigor d’aquesta resolució, que s’inicien durant l’estat d’alarma o un cop finalitzat 
aquest, mantenint-se el cost del mòdul de la modalitat inicial de l’acció formativa.  
 

 Aquest canvi de modalitat es podrà realitzar únicament en aquelles modalitats de teleformació 
que figurin en el Catàleg d’Especialitats Formatives del SEPE, o bé en el Plan de Referencias 
Sectorial. Així mateix, l’entitat haurà d’estar prèviament acreditada o inscrita per impartir la 
formació en modalitat de teleformació per a la respectiva especialitat. En cas de no estar-ho, en 
el supòsit de la formació d’oferta, la inscripció de l’entitat en la modalitat de teleformació 
s’efectuarà a través de la presentació d’una declaració responsable.  
 

 En relació a les accions formatives de Certificat de Professionalitat, es permetrà el canvi de 
modalitat d’impartició de presencial a teleformació quan afecti a mòduls formatius complerts, i 
l’entitat beneficiària estigui acreditada en el corresponent registre per impartir el mateix 
certificat en la modalitat de teleformació. S’exceptuen les tutories presencials i les proves finals 
d’avaluació de cada mòdul formatiu, que hauran de realitzar-se de manera presencial amb 
posterioritat a la finalització de l’estat d’alarma i en el termini d’execució del programa. Així 
mateix, l’entitat que imparteixi Certificat de Professionalitat i canviï a modalitat de teleformació, 
haurà de disposar de la conformitat i acord de disponibilitat dels participants. 
 
 

4. FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES 
 

 En referència a la comunicació de la data d’inici de la formació i la informació relativa a cada acció 
formativa i grup, podrà realitzar-se fins a dos dies abans de la data d’inici de cada grup.  
 

 La cancel·lació o la modificació de les dades d’una acció o grup formatiu que suposi un canvi de 
dates, horari o localitat, s’haurà de comunicar, en tot cas, amb un dia d’antelació a la data d’inici 
prevista. 

 

 

 



 
5. OFERTA FORMATIVA PER A PERSONES TREBALLADORES OCUPADES 
 
 S’incrementa el percentatge de participants en situació d’atur d’un 30% a un 40%. No tindran la 

consideració d’aturats els treballadors afectats per un ERTO. 
 

 S’incrementa el percentatge d’abandonaments acceptat fins a un 20% del nombre de 
participants iniciats, una vegada impartit com a mínim el 25% de la durada de l’acció formativa. 

 
 S’amplia el termini d’execució de tots els programes i plans formatius als que fa referència 

aquesta resolució* per un temps equivalent al del període de vigència de l’estat d’alarma 
establert, al que s’afegirà un període addicional de 6 mesos. 

7.  COMUNICACIÓ DE LA REPLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS 

 La impartició de les accions formatives que han quedat suspeses a causa de la declaració de l’estat 
d’alarma (RD463/2020, de 14 de març), es podrà reprendre una vegada finalitzada la vigència del 
mateix. A tal efecte, les empreses i les entitats de formació, beneficiàries de les subvencions, 
hauran de comunicar les noves dates i horari d’importació restant, , en el termini màxim de dos 
mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. 

*Aquesta resolució afectaria bàsicament a la formació programada per les empreses durant l’any 
2020 (crèdit de formació); la convocatòria estatal 2018, de subvencions per a l’adquisició i millora 
de competències professionals relacionades amb els canvis tecnològics i la transformació digital, 
dirigits prioritàriament a persones ocupades; i a la convocatòria estatal 2019, de subvencions per 
a l’execució de programes de formació d’àmbit estatal, dirigits prioritàriament a persones 
ocupades.  

 
El SOC i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya estan treballant en les mesures 
aplicables a les programacions de Catalunya, que s’emmarcaran en el que estableix aquesta 
resolució del SEPE. En breu us farem arribar aquesta informació. 

 

 
 


