
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TSF/1870/2017, de 28 de juliol, per la qual s'estableixen la identificació externa dels centres
col·laboradors del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya inscrits i/o acreditats al Registre de centres i
entitats de formació i la identificació interna de les actuacions que duen a terme.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya disposa d'un Registre de centres i entitats de formació on els centres i
les entitats hi són inscrites i/o acreditades per poder impartir formació professional per a l'ocupació i en el qual
consten els centres de què és titular cada entitat i les especialitats formatives que tenen autoritzades pel
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Aquests centres tenen l'obligació d'identificar-se com a centre
col·laborador del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya mitjançant una placa externa i, així mateix, tenen
l'obligació d'informar a les persones que participin a les accions formatives autoritzades pel Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, quina és la font de finançament;

Aquesta Resolució es fonamenta en la necessitat d'homologar, en tots els centres col·laboradors del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, el format de les plaques identificatives, així com dels cartells, que han
d'incloure les fonts de finançament dels programes;

Atès l'Acord de Govern de la Generalitat, de 10 de novembre de 2009, sobre la identitat visual corporativa i
racionalització de l'ús de les marques, modificat per l'Acord de Govern de 4 d'octubre de 2011,que preveu que
l'Administració de la Generalitat, els organismes i les entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen i altres
entitats del sector públic en les quals l'Administració de la Generalitat i/o altres entitats del sector públic de la
Generalitat hi tenen una participació majoritària, han de subjectar-se al contingut del Programa d'Identificació
Visual de la Generalitat de Catalunya (PIV) en el procés de realització de qualsevol disseny relacionat amb la
identitat visual de la institució;

Atès que les ordres que aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització
d'accions de formació professional per a l'ocupació que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,
determinen que les entitats beneficiàries han de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament
en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada;

Atès que el capítol IV de l'Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de
les subvencions relatives a la formació d'oferta per realitzar accions formatives dirigides prioritàriament a
treballadors/es desocupats/des que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, modificada per l'Ordre
EMO/215/2014 de 9 de juliol, regula el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya, i permet al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya conèixer els recursos materials i humans de
què disposa per impartir la formació i les especialitats formatives que es poden impartir a cada territori, la qual
cosa és, alhora, un instrument imprescindible en la planificació i la programació de les accions formatives
garantint el nivell de qualitat d'aquestes;

Atès l'article 21 de l'Ordre EMO/186/2014, de 16 de juny, per la qual es regula el procediment d'autorització
per impartir les accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat no finançades amb
fons públics, a Catalunya, modificada per l'Ordre EMO/311/2014, de 10 d'octubre;

Vist l'annex XII apartat 2 del Reglament (UE) 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, que exposa l'obligatorietat d'informar sobre el
recolzament de fons europeus, així com la d'exposar l'emblema de la Unió Europea en totes les instal·lacions de
cada autoritat de gestió;

Vist l'annex II del Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014 pel que
s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell
referent a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7427 - 4.8.20171/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-17214050-2017



d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i
comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'arxivament de dades, que recull les
característiques tècniques de l'emblema europeu;

Vist l'article 20 del Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell,
que assenyala que la Iniciativa d'ocupació juvenil ha d'integrar-se plenament en la programació del FSE, i
determina que els beneficiaris vetllaran perquè les parts que participin en alguna operació siguin informades
dels ajuts que recull la Iniciativa d'Ocupació Juvenil a través del finançament del FSE i l'assignació específica de
la Iniciativa d'Ocupació Juvenil;

Atès l'annex IV de l' Ordre ESS/621/2017, de 20 de juny, per la qual es distribueixen territorialment, per a
l'exercici econòmic de 2017, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides,
subvencions de l'àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, incloent aquelles
destinades a l'execució del Programa d'Acció Conjunt per a la Millora de l'Atenció a les Persones Aturades de
Llarga Durada, que fixa la senyalització identificativa de l'origen estatal de les subvencions;

Vistos els preceptes legals esmentats, amb l'informe previ del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, havent informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús
de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'article 27 de la
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte redefinir la descripció i la ubicació de les plaques identificatives a l'exterior de
les entitats inscrites i/o acreditades en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya, així com la identificació interna de les actuacions que es duguin a terme en les instal·lacions
mencionades.

 

Article 2

Entitats i centres afectats

Aquesta Resolució és aplicable a totes les entitats de formació que estiguin inscrites i/o acreditades en el
Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb independència de la
seva font de finançament.

Els centres que s'excloguin del Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya han de retirar les plaques que els identificaven com a col·laboradors del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya.

 

Article 3

Tipus de suport informatiu

Es diferencien dos tipus de suport informatiu amb logotips diferents segons la seva ubicació, un a l'entrada de
l'immoble i l'altre a les aules i tallers.

1. Pel que fa a les situades a l'entrada del centre, el tipus de suport serà una placa identificativa que ha de
contenir el nom de l'entitat que col·labora amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i els logotips del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el disseny d'harmonització
amb la identificació bàsica que estableix el Programa d'identificació visual de la Generalitat
(identitatcorporativa.gencat.cat:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/pdf/exc_placa_colaborador2.pdf ) i segons
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l'annex 1.

Excepcionalment i només en el supòsit que l'edifici estigui catalogat com a bé cultural d'interès nacional,
interès local o integrant del patrimoni arquitectònic català, la placa identificativa podrà posar-se en lloc visible
al vestíbul o recepció d'entrada a les dependències del centre.

2. Pel que fa al suport informatiu a les aules i tallers, ha de ser un cartell identificatiu que s'ha de situar en un
lloc visible. Ha de contenir la identificació de la font de finançament que pertoqui: FSE, Iniciativa d'Ocupació
Juvenil, Conferència Sectorial, si s'escau.

2.1 En cas de programes subvencionats pel FSE o la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, les instruccions de com s'ha
identificar el cartell A3 estan definides en: http://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-
docupacio-de-catalunya-soc/imatge-corporativa/02_IMATGE_CORP_Indicacions_FSE.pdf (annex 2).

2.2 En cas de programes finançats per la Conferència Sectorial el cartell A3 ha de tenir el logotip del Ministeri
corresponent definit a l'annex 3.

3. En el supòsit que no hi hagués finançament amb fons públics, el cartell A3 ha de dir que l'activitat es
realitza amb suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i segons l'annex 4.

 

Article 4

Terminis

El termini per a la retirada de plaques antigues és d'1 mes a partir de la publicació d'aquesta Resolució en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El termini per a la col·locació de plaques noves és de 3 mesos partir de la publicació d'aquesta Resolució en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per aquelles entitats que ja tinguin concedida alguna subvenció, i
d'1 mes a partir de l'atorgament de qualsevol subvenció nova.

 

Article 5

Incompliment

Si s'incompleix aquesta obligació, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya requerirà a l'entitat l'adopció de les
mesures de difusió establertes en aquesta norma en un termini no superior a 30 dies, amb l'advertiment
exprés que l'esmentat incompliment pot suposar la revocació de l'autorització per impartir l'acció formativa
adreçada a l'obtenció d'un certificat de professionalitat no finançada amb fons públics i, en el cas d'accions
subvencionades, la revocació i/o el reintegrament de la subvenció.

La utilització inadequada del logotip o de la imatge gràfica pot comportar les responsabilitats i sancions
pertinents.

 

 

Disposició derogatòria

Aquesta disposició deroga la Resolució TRE/2550/2009 de 8 de setembre, per la qual s'ordena la retirada i el
canvi de plaques identificatives als centres o entitats de formació del Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de juliol de 2017
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Mercè Garau i Blanes

Directora

 

 

Annex 1

 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/pdf/exc_placa_colaborador2.pdf

 

 

 

Annex 2
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Annex 3

 

 

 

Annex 4

 

 

(17.214.050)
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