
VERIFICACIÓ ONLINE
PROGRAMES EXTERNS AL SOC 

COFINANÇATS PEL FONS SOCIAL 
EUROPEU



 El SOC com organisme Intermedi de FSE i en aplicació de l’article 125.4 del Reglament
Delegat (Reglament 13030/2013) té l’obligació d’executar la verificació sobre el terreny
de les Operacions que certifica a FSE.

 Per tal d’implementar la verificació sobre el terreny en l’estat de pandèmia Covid-19, la
Unitat de Control de Programes Externs va decidir implementar la verificació Online com
eina per poder portar a terme les verificacions en aquest estat de crisi, aplicant les
“Orientacions per l’adaptació de les Operacions i els procediments de Gestió del Fons
Social Europeo amb motius de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-
19”, de 18 de maig de 2020.

 RL1303_2013.pdf

 ORIENTACIONES FSE COVID-19-final-18-5-20 (002)revisat BL1.pdf

 Respuestas CE a preguntas UAFSE-Covid-19.pdf

Objectius genèrics

RL1303_2013.pdf
ORIENTACIONES FSE COVID-19-final-18-5-20 (002)revisat BL1.pdf
Respuestas CE a preguntas UAFSE-Covid-19.pdf


L’objectiu específic de la Unitat de Control de Programes Externs ha estat aconseguir

realitzar les verificacions sobre el terreny en l’estat de crisi amb la mateixa traçabilitat

i pista d’auditoria com si la verificació fos presencial.

Objectiu específic



En la tasca realitzada per Control de Programes Externs s’ha posat en valor la pista

d'auditoria de tots els aspectes que han de gaudir de traçabilitat tant de la verificació

econòmica, de l’acreditació de l’execució i de la verificació dels participants.

La verificació ha girat entorn tres eixos:

 Verificació als tècnics que posteriorment el Beneficiari certificarà a Fons

Social Europeu.

 Verificació sobre el terreny online als participants de les accions executades

pels Beneficiaris.

 Obtenir evidències in situ online dels documents que acrediten l’execució.

Eixos de la verificació sobre el terreny online



Formularis 
personals i 
entrevista 

Explotació de 
les dades

Arribar arreu 
de Catalunya 

Visibilització del 
cofinançament de 
Fons Social 
Europeu i del SOC

Fortaleses de la Verificació online executades en les 
Operacions Externes al SOC



Formulari als participants i tècnics, atès que és una prova fefaent que 
l’actuació s’ha portat a terme i resta acreditat. El qüestionari està lligat a una 
persona concreta i amb un correu concret que ha respost in situ.

L’entrevista personal online com element de qualitat, de traçabilitat i 
transparència.

L’explotació de les dades, atès que l’eina online permet aquesta explotació 
i posterior tractament de dades.

Arribar a tot el territori català, a tots els participants i tècnics/tècniques de 
la mostra,  independentment de la seva ubicació a Catalunya. Es trenquen 
les barreres geogràfiques.

La visibilització de les tasques que fa el SOC i cofinançament del Fons Social 
Europeu.



Valor de la Pista d’auditoria de la despesa en la 
verificació sobre el terreny.



Autoocupació per a joves Programa Integral de foment de 
l’emprenedoria

Primera acollida a Immigrants

Cursos de Certificat de Professionalitat 
per a persones privades de llibertatContracte dels tècnics/tècniques d’acollida

Acreditació i traçabilitat de les tasques efectuades per els 
tècnics/tècniques

Llistes d’assistència
Planificacions didàctiques i planificació d’avaluacions
Fitxa d’expert
Fitxes participants

Imatge corporativa i Fons Social Europeu, al web i xarxes socials
Factures del negoci

Contracte del tècnic/a del programa.... Cristina????
Material de la formació
Captura pantalla ordinador sessions formatives, imatge 
corporativa i FSE del Beneficiari 
Report de connexions a la Plataforma online

Mostra de les evidències i operacions de l’ acreditació 
de l’execució



Recollida 
evidències de 

l’execució 

Entrevistes 
individuals 

i grupals

Eixos de la verificació online



 Atès l’article 125.4 del Reglament Delegat, el SOC, està obligat a verificar per

mostra.

 % inicial de mostra de la població:

 - Programes de Garantia Juvenil (POOJ).

 - Programes del Programa Operatiu de Catalunya (POCAT).

 L’objectiu de la mostra és donar per vàlida la resta de la població de

l’Operació que el Beneficiari certificarà a FSE.

Mostra de la verificació online

15%

25%



 El procediment de com es realitza la mostra és el següent:

 Un cop es rebem les dades del Beneficiari, i analitzada l’Operació i els
aspectes de risc segons verificacions anteriors o debilitats constatades en
la Operació, es realitza la mostra en funció de dos aspectes:

 - ALEATÒRIA
 La mostra es realitza amb la funció ALEATORI d'Excel.

 - DIRIGIDA
 En funció del risc, per tal de aïllar i verificar els aspectes febles de l’Operació.

Procés de la mostra

Relació dades 
Beneficiari

Realització 
mostra CPE

Inici verificació 
in situ



Eina per a la realització de la verificació online

PLATAFORMA MICROSOFT

MICROSOFT TEAM



Formularis

Registrament qüestionaris rebuts

Entrevistes
Programació entrevista virtual per @ amb les entitats, participants i els 
tècnics

Metodologia ONLINE 



 S’inclourà als formularis la informació bàsica i consentiment de protecció de dades del tractament
“Verificacions in situ d'actuacions desenvolupades per entitats beneficiàries de programes cofinançats pel
Fons Social Europeu” .

Recollida i tractament de dades

 

☐  He llegit la informació bàsica de protecció de dades personals i consento l’enregistrament de 

l’entrevista i la seva difusió.  
☐  He llegit la informació bàsica de protecció de dades personals i no consento l’enregistrament de 

l’entrevista i la seva difusió.  
 
Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 
Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la d’acreditar les verificacions in situ d'actuacions realitzades per 

entitats beneficiàries de programes cofinançats pel FSE on el SOC actua com a organisme intermedi. 
 
Legitimació: Compliment de Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 

17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions 
generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de 
Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del 
Consell. 

 
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers. 

 
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, 

cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per 
exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; 
carrer Llull, 297-307, 08019- Barcelona, o correu electrònic adreçat 
a protecciodades.soc@gencat.cat signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital 
reconegut. Més informació al web: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/ 
 

 

 



Avantatges pròpies de la Verificació online

ONLINE

Estalvi 
de 

temps Eliminació de 
barreres 

geogràfiques

Flexibilitat

Facilitat 
d’ús

Abast a més 
participants

Estalvi 
de costos



Entrevistes individuals als tècnics que han executat les accions i participació en 
accions grupals o individuals que executen in situ els Beneficiaris.

Entrevistes individuals i grupals als participants.

Formularis individuals/personals als tècnics que executen les actuacions.

Formularis individuals/personals als participants.

Recollida de les evidències sobre l'execució.

Accions executades per a realitzar la verificació online



Fortaleses i debilitats del formulari online

El formulari converteix la verificació sobre el terreny en 100% online, explotant aquesta eina en 
tota les seves possibilitats, sense dependre d’altres mitjans presencials.

FORTALESES

Permet explotar les dades de forma automàtica i amb molta 
rapidesa. 

Permet arribar a un nombre major de participants.

Permet arribar a tot el territori català amb un cost mínim.

Resta garantida la protecció de dades.

El formulari només fa referència allò que te a veure 
estrictament amb l’ execució del programa.

És una prova inequívoca de que els verificadors han arribat 
a cada participant.

És una verificació amb els participants sense cap tipus 
interferència per part de les entitats.

DEBILITATS

Que els participants no tinguin accés  a internet.

Al no ser una entrevista presencial es pot donar lloc a una 
interpretació incorrecta de la pregunta del formulari.



Mostra de formularis als participants i mostra explotació 
dades treballadors ICS contractats per la crisi de la COVID19

Mostra formulari Mostra explotació dades



Mostra de formularis als participants i mostra 
explotació dades d’emprenedors

Mostra formulari Mostra explotació dades



Mostra de formularis als participants i mostra 
explotació dades d’emprenedors

Mostra formulari Mostra explotació dades



Evidència participació en sessió formativa grupal dels 
participants d’emprenedoria



Evidència d ‘entrevista individual participants 
d’emprenedoria

Entrevista

../../EMC_153_2017_EMC_3584_2019_PISPE 2019_POCAT/4. VIS/VIS ONLINE EXPOST/AJUNTAMENT DE MANRESA/VÍDEOS VIS AJUNTAMENT MANRESA/ENTREVISTA PARTICIPANT-SERGI BOIXADER PISPE 2020.mp4


Evidència d ‘entrevista individual a una tècnica de 
l’operació de Servei d’acollida d’immigrants

Entrevista

../../IMMIGRANTS_2020_POCAT/ENTREVISTA EDITADA WEB SOC_DR/Verificació SOC-FSE Punt Girona Edició Web SOC.mp4


Evidència d’entrevista individual treballador ICS 
contractat per la crisi de la COVID19

Entrevista

../../ICS COVID19 PERSONAL _març_maig/7_VIS/VIS ONLINE ICS COVID19/REUNIONS VIS ONLINE ICS COVID19/C_H_GERMANS TRIAS I PUJOL/AssumtaRuiz/VIS online Personal ICS COVID-19.mp4


Evidència d’entrevista grupal participants contractats 
per Empresa d’inserció

Entrevista

../../CIRE BT_2020_POCAT/3. VIS/LICITACIONS/Economia Solidaria/Entrevistes/Ec.Sol. Participants.mp4


 Entrevistes personal ICS contractat per la crisi de la COVID 2019 -

 Entrevistes tutors d’empreses d’inserció Borsa de Treball CIRE -

 Entrevistes emprenedors convocatòria PRIMER 2019-

 Entrevistes personal investigador novell (doctorands) per ens 
Universitaris -

 Entrevista participant Servei d’acollida d’immigrants -

Evidències de les videotrucades de la verificació online



Identificació Operació:

- Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania 
2019 

Entrevistes i formularis entitats: 10 entrevistes i 10 formularis enviats

Entrevistes i formularis a participants: 5 entrevistes i 369 formularis enviats 

- Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de garantia juvenil 2019
Entrevistes i formularis a participants: 34 entrevistes i 49 formularis enviats 

- Actuacions per a la Igualtat dona/home 2020

Entrevistes i formularis a participants: participació a 3 accions formatives online i 91 formularis enviats 

- Contractació Personal addicional per l’ICS COVID-19 2020

Entrevistes i formularis a participants: 11 entrevistes i 127 formularis enviats 

- Programa Integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa de Catalunya Emprèn 2015

Entrevistes i formularis a tècnics/tècniques: 8 entrevistes i 10 formularis enviats 

Operacions verificades amb eina online



Identificació Operació: 
 Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa de Catalunya Emprèn 2020 

Previsió: Entrevistes i formularis a tècnics/tècniques: 20 entrevistes i 20 formularis
Previsió: Entrevistes i formularis a participants: 20 entrevistes i 200 formularis

 Contractació Monitors de Lleure per fer front a la pandèmia en el lleure-2020
Previsió: Entrevistes i formularis a tècnics/tècniques: 27 entrevistes i 27 formularis

 Formació Certificats de Professionalitat 2020 per a persones privades de llibertat
Previsió: Entrevistes i formularis a coordinadors/res i formadors/res: 16 entrevistes  a coordinadors/res i 16 entrevistes a 
formadors/res i 16 formularis coordinadors/res i 16 formularis formadors/res

 Borsa de Treball per a persones que han estat privades de llibertat- 2020-CIRE
Previsió: Entrevistes i formularis a tècnics/tècniques: 10 entrevistes i 10 formularis

 Contractació de persones en tercer grau 2020- CIRE 
Previsió: Entrevistes i formularis a tutors/res: 12 entrevistes tutors/res i 12 formularis tutors/res 
Previsió: Entrevistes i formularis a participants: 25 entrevistes i 25 formularis

 - Primera acollida Immigrants 2020
Previsió: Entrevistes i formularis a tècnic/tècniques (punt acollida i docents mòduls): 30 entrevistes i 57 formularis
Previsió: Entrevistes i formularis a participants: 9 entrevistes i 860 formularis

Verificació online en marxa



Identificació Operacions:

 Programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de 
preacceleració) emmarcat dins el programa de Catalunya Emprèn 2019

 Contractació Personal addicional per l’ICS COVID-19 2020
 Ajuts per contractar personal investigador novell (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris) 2020
 Formació Certificats de Professionalitat 2020 per a persones privades de llibertat-2021
 Borsa de Treball per a persones que han estat privades de llibertat- 2021-CIRE
 Contractació de persones en tercer grau 2020- CIRE -2021
 Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de garantia juvenil 2020
 Actuacions per a la Igualtat dona/home 2021
 Primera acollida Immigrants 2021

Previsió verificació online durant l’any 2021
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 UNITAT DE CONTROL DE PROGRAMES EXTERNS

 SUBDIRECCIÓ GENERAL DE VERIFICACIÓ I SUPERVISIÓ

 NOVEMBRE 2020


