
   

 

COMPETÈNCIA DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DELS 
TRÀMITS ADMINISTRATIUS EN LA MODALITAT DE TELEFORMACIÓ 
ASSOCIATS AL REGISTRE D’ENTITATS DE FORMACIÓ 

ACREDITACIÓ 

 

En cas d’Acreditació inicial d’entitats de formació en la modalitat de teleformació i les següents 

modificacions 

o Modificació de les característiques de la plataforma de teleformació de l’entitat de formació 

acreditada. 

o Variació de la denominació, dades identificatives i de contacte de l’entitat de formació i  dels 

seus  centres de formació  acreditats. 

o Canvi d’apoderat o representant de l’entitat de formació acreditada. 

o Modificació de l’adreça habilitada per notificacions. 

o Canvi de titularitat o de forma jurídica de l’entitat de formació acreditada. 

o Cessament d’activitat. 

 

                                

 

En el cas de les següents modificacions: 

o Inclusió de noves especialitats formatives de certificat de professionalitat. 

o Inclusió, modificació o baixa de centres de formació presencials associats per portar a terme 

les sessions presencials en la modalitat de teleformació. 

 

                                              



   

 

 

En el cas de les següents modificacions: 

 

o Modificació del material virtual d’aprenentatge d’especialitats formatives acreditades en la modalitat 
de teleformació. 

o Canvi en la documentació didàctica i organitzativa referida a especialitats de certificat de 
professionalitat acreditades en la modalitat de teleformació. 

 
 

                        
 

En el cas d'entitats de formació acreditades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal amb anterioritat 

a la publicació de l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, la competència correspon al SOC quan 

se situï el domicili social (o fiscal per a l'empresari individual),a Catalunya 

 

En el cas de la següent modificació: 

 

o Baixa d’especialitats de certificat de professionalitat acreditades en la modalitat de teleformació. 

 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

INSCRIPCIÓ 

 

 Inscripció d’entitats de formació en la modalitat de teleformació, respecte d’especialitats 

formatives que no requereixin disposar de centres de sessions presencials: 

 

o Inscripció inicial 
o Modificació de la inscripció 

 

                                        

 Inscripció d’entitats de formació en la modalitat de teleformació, Respecte d'especialitats 

formatives que requereixin disposar de centres de sessions presencials 

 

 

En cas d’ Inscripció inicial i de les següents modificacions: 
 
o Modificació de les característiques de la plataforma de teleformació de les entitats de formació 

inscrites. 

o Variació de la denominació, dades identificatives i de contacte de l’entitat de formació i dels seus  

centres de formació inscrits. 

o Canvi d’apoderat o representant de l’ entitat de formació inscrita. 

o Modificació de l’adreça habilitada per notificacions. 

o Canvi de titularitat o de forma jurídica de l’entitat de formació inscrita. 

o Cessament  d’activitat 

 

                         

 

 

 



   

 

En el cas de les següents modificacions: 

o Inclusió de noves especialitats formatives no vinculades a certificat de professionalitat. 

o Inclusió, modificació o baixa de centres presencials associats per portar a terme les sessions 

presencials en la modalitat de teleformació. 

                                              

                                       

En el cas de les següents modificacions: 

o Modificació del material virtual d’aprenentatge referit  a especialitats formatives inscrites en la 
modalitat de teleformació. 

o Baixa d’especialitats no vinculades a certificat de professionalitat inscrites en la modalitat de 
teleformació. 

                                               

En el cas de la següent modificació: 

o Modificació del material virtual d'aprenentatge referit a especialitats formatives inscrites en la 
modalitat de teleformació pel Servei Públic d'Ocupació Estatal amb anterioritat a la publicació de 
l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març (Disposició addicional tercera). 

 

                                               


