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.

Per part del Govern de l’estat, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19, s’han adoptat determinades mesures i recomanacions preventives i de
contenció en relació amb la situació i evolució del coronavirus (COVID-19).
Per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a òrgan competent per
gestionar i coordinar les polítiques actives per a l’ocupació i desenvolupar la formació
professional per a l’ocupació, entre d’altres competències, s´ha publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8117 de 21.04.2020), 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.
L’article 2.5 d’aquesta Resolució preveu que per a tots aquells programes que no quedin
coberts per a les indicacions previstes en aquesta Resolució, la Direcció del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya aprovarà les instruccions o resolucions que siguin
necessàries per ajustar o ampliar el termini i les condicions d'execució de les actuacions
que s'hagin vist afectades per l'estat d'alarma, en els mateixos termes que preveuen en
la Resolució esmentada.
Concretament, s’estan gestionant programes de desenvolupament local relatius a les
convocatòries de 2018 i 2019 que es poden veure afectats per les mesures adoptades
de prevenció i contenció de la COVID-19. En concret, aquests programes són:
- Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica
- Programes d´Agents d´ocupació i desenvolupament local (AODL)
- Projecte “Treball a les 7 comarques”
- Projecte “Treball als barris”
- Programa de projectes innovadors i experimentals
Per tot això i d’acord amb les mesures incloses en la Resolució esmentada és necessari
dictar les instruccions relatives a cada Programa, per tal de concretar l´afectació que
aquestes mesures tenen, per exemple, i en termes en generals, en els terminis
d´execució i justificació de les subvencions de les convocatòries de 2018 i 2019, en el
cronograma de les actuacions subvencionades, en la presentació dels informes
semestrals i indicadors de les persones destinatàries i, en termes específics, en la
imputació de les despeses, reprogramació de les accions que requereixen contacte
presencial, entre d´altres.

Així doncs, d'acord amb els criteris dictats per la Intervenció General, escoltades les
entitats col·laboradores del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, afectades per la
situació actual i fent l'exercici de valoració per determinar si la suspensió o la continuació
de la tramitació serveix per evitar greus perjudicis als drets i interessos de les persones
i entitats interessades i si és indispensable per a la protecció de l'interès general, el
funcionament dels serveis bàsics o que vinguin referits a situacions estretament
vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, es conclou que cal, en determinats
programes i actuacions de foment promogudes pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya ajustar les actuacions objecte de subvenció a les necessitats actuals, com
una oportunitat de minimitzar l'impacte econòmic i social de la pandèmia de COVID-19,
a l'empara d'allò que preveu l'article 5.2.c) del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de
modificació parcial del Decret Llei 7/2020, de 17 de març.
Atès que, tant l'article 5.2 del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, com l'apartat 4.5 dels
Criteris de la Intervenció General 01/2020, habiliten l'òrgan concedent per adoptar,
motivadament, les mesures necessàries relatives a les actuacions subvencionades i
que, en aquest cas, 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, estableix que l'òrgan competent
per dictar la present resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.

Per tot això,

RESOLC:

Article 1. Objecte
L´objecte d´aquesta Resolució és establir les instruccions sobre les mesures de
flexibilització en relació a termini i condicions d´execució de les actuacions que s´hagin
vist afectades per l´estat d´alarma ocasionat per la COVID-19 en el marc de les
convocatòries de 2018 i 2019 dels Programes de desenvolupament local.
Les bases d´aquests programes es troben regulades a:
Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local.
Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte "Treball als barris".
Ordre TSF/138/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i
experimentals.

Ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució és d´aplicació a les actuacions subvencionades relatives als
Programes de desenvolupament local, en les convocatòries de 2018 i 2019,
concretament:
- Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica
- Programes d´Agents d´ocupació i desenvolupament local (AODL)
- Projecte “Treball a les 7 comarques”
- Projecte “Treball als barris”
- Programa de projectes innovadors i experimentals

Article 3. Afectacions normatives
Essent l´àmbit d´aplicació els programes de desenvolupament local recollits a l´article 2
d’aquesta Resolució i resulten afectades les normes d´aplicació següents:
Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local.
Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte "Treball als barris".
Ordre TSF/138/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i
experimentals.
Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2018 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local.
Resolució TSF/1930/2018, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes
innovadors i experimentals.
Ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
Resolució TSF/2233/2019, de 6 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2019 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents

d'ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d'Ocupació i Desenvolupament
Local – AODL).
Resolució TSF/2219/2019, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2019 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents
d'ocupació i desenvolupament local (SOC - Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local
- AODL).
Resolució TSF/2229/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019
per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament
a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació
estratègica).
Resolució TSF/1846/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes
innovadors i experimentals (SOC – Projectes innovadors i experimentals).
Resolució TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2019 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris" (SOCProjecte Treball als Barris).
Resolució TSF/1850/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2019 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris
amb més necessitats de reequilibri als territoris amb més necessitats de reequilibri
territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques" (SOC–Projecte Treball a les 7
comarques).
Així mateix, resulten afectades les Guies de Prescripcions Tècniques i notes
complementàries a aquestes, corresponents a les resolucions de convocatòria
esmentades.

Article 4. Terminis d’execució i justificació de les actuacions subvencionades en
el marc de les convocatòries 2019
4.1. Els terminis d´execució i justificació de les actuacions subvencionades
corresponents a la convocatòria 2019 s´amplien per un període idèntic a la vigència de
la declaració de l´estat d´alarma i de les restriccions que se´n derivin.
A aquesta ampliació s'exceptua el Programa d´Agents d´ocupació i desenvolupament
local, que mantindrà els terminis d´execució previstos en la normativa d´aplicació.
En els programes integrats constituïts per diversos projectes o accions aquesta
ampliació es refereix al conjunt del programa o pla d’execució anual.
4.2. A partir d’aquesta nova data es calcularà el termini per a la justificació de les
actuacions subvencionades.
4.3. Com a conseqüència de l´ampliació en els terminis d´execució, s’amplia també el
període d'elegibilitat de les despeses.

Les factures o altres documents que les suporten hauran de ser emesos i pagats dins el
període comprès entre l'endemà de la presentació de la sol·licitud i el darrer dia del
termini establert definitivament per a la seva justificació.
4.4. No s’autoritzaran ampliacions del termini per a l’execució d’aquelles actuacions que
suposin un increment de les subvencions ja concedides.

Article 5. Termini d’execució d’actuacions subvencionades en el marc de les
convocatòries de 2018 del Programa de suport i acompanyament a la planificació
estratègica, del Projecte “Treball a les 7 comarques” i del Programa de projectes
innovadors i experimentals en què va ser autoritzada la seva ampliació pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.
5.1 En el supòsit que l’entrada en vigor de l’estat d’alarma s’hagi produït durant el nou
termini d’execució autoritzat, les entitats beneficiàries calcularan la finalització definitiva
del termini d’execució sumant a la data màxima autoritzada els dies en que estiguin en
vigor les restriccions derivades del mateix. A partir d’aquesta nova data es calcularà el
termini màxim per a la justificació tècnica i econòmica de les actuacions
subvencionades.
5.2. En el supòsit que l’entrada en vigor de l’estat d’alarma s’hagi produït durant el termini
de justificació resultant de l’ampliació del termini d’execució autoritzat, les entitats
beneficiàries calcularan la finalització definitiva del termini de justificació sumant a la
data màxima per a la justificació tècnica i econòmica els dies en que estiguin en vigor
les restriccions derivades del mateix.

Article 6. Canvis en el cronograma de les actuacions subvencionades en el marc
de les convocatòries 2018 i 2019.
6.1. S´autoritza a les entitats beneficiàries perquè puguin introduir els canvis necessaris
en els cronogrames previstos sense que sigui necessària la prèvia autorització per part
del Servei Públic d´Ocupació de Catalunya.
6.2. Aquests canvis en els cronogrames hauran de tenir en compte les limitacions
establertes en els articles 4 i 5 d’aquesta Resolució.
6.3. Els cronogrames definitius es faran constar en els informes per a la justificació
tècnica corresponents a cada programa.
En qualsevol cas, es manté l’obligació de les entitats beneficiàries de comunicar abans
del seu inici a la secció corresponent del Servei de Verificació de Programes d’Ocupació,
les dates concretes d’inici i fi, els dies i els horaris i el lloc de realització de les jornades,
seminaris i accions d’aprenentatge/capacitació i altres de naturalesa anàloga previstes
als plans d’execució anual que tinguin lloc a partir de l’aixecament de l’estat d’alarma.

Article 7. Informes semestrals i indicadors de les persones destinatàries de les
subvencions en el marc de les convocatòries 2019.
7.1. Es dispensa a les entitats beneficiàries del Projecte "Treball als barris", Programa
d’Agents d’ocupació i desenvolupament local, Projecte "Treball a les 7 comarques" i
Programa de projectes innovadors i experimentals de presentar els corresponents
informes semestrals de l’activitat desenvolupada.
7.2. No obstant, l’activitat realitzada en aquest període s´haurà d’incloure en els informes
anuals, així com en els informes per a la sol·licitud de pròrroga dels Agents d’ocupació
i desenvolupament local.
7.3. Així mateix, es dispensa de presentar els indicadors de seguiment de l’execució o
de realització de les persones destinatàries finals corresponents al primer semestre de
2020. Aquests s’hauran de presentar acumulats en els lliuraments d’indicadors del
segon semestre.

Article 8. Disposicions amb caràcter específic per a la convocatòria de 2019 del
Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica
8.1. Aquelles actuacions previstes que no hagin estat suspeses d’acord amb el Reial
decret que aprova l’estat d’alarma doncs no impliquen un desplaçament i/o un contacte
presencial entre persones, es poden executar amb normalitat.
8.2 Les entitats beneficiàries han d’avançar, en la mesura de les seves possibilitats, en
la realització dels procediments de contractació de serveis previstos per tal d’evitar tant
com es pugui l’endarreriment de les actuacions.

Article 9. Disposicions específiques per a la convocatòria de 2019 del Programa
d’Agents d’ocupació i desenvolupament local
9.1 Els plans de treball dels Agents d’ocupació i desenvolupament local es consideraran
executats, encara que durant el període de vigència de l’estat d’alarma no s’hagin pogut
dur a terme les activitats i funcions previstes i, per tant, no s'hagi assolit, totalment o
parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció.
Atès que les subvencions concedides en aquest programa es justifiquen en base a
l’aplicació d’un mòdul econòmic anual, aquest període serà considerat com a temps de
treball efectiu, a aquests efectes.
9.2 Les modificacions dels plans de treball subvencionats que l’entitat beneficiària vulgui
introduir, la necessitat de les quals es derivi de la situació d’excepcionalitat originada per
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, hauran de ser autoritzades pel Servei de
Desenvolupament Econòmic Local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
mitjançant el procediment habitual previst a la normativa reguladora.

Article 10. Disposicions específiques per a la convocatòria de 2019 del Projecte
“Treball a les 7 comarques"
10.1 Els plans de treball del personal tècnic subvencionat en el marc del programa 1 del
Projecte "Treball a les 7 comarques", es consideraran realitzats, encara que durant el
període corresponent a l’estat d’alarma no s’hagin pogut realitzar les activitats i les
funcions previstes i, per tant, no s'hagi assolit, totalment o parcialment, l'objecte i finalitat
de la subvenció.
Els costos salarials corresponents a aquest període seran justificables i
subvencionables i aquest fet no comportarà cap reducció de la subvenció concedida.
10.2. Aquelles actuacions previstes que no s’hagin suspès durant l’estat d´alarma, doncs
no impliquen un desplaçament i/o un contacte presencial entre persones, es poden
executar amb normalitat.
10.3 Les entitats beneficiàries han d’avançar, en la mesura de les seves possibilitats, en
la realització dels procediments de contractació de serveis previstos per tal d’evitar tant
com es pugui l’endarreriment de les actuacions.
10.4 Les accions d’aprenentatge subvencionades en el marc dels programes 3 i 4 que
han estat suspeses a conseqüència de l’estat d’alarma, es reprogramaran sempre que
sigui possible, de conformitat amb el que disposa l’article 4 d’aquesta Resolució.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà autoritzar les accions d’aprenentatge
que es puguin realitzar per via telemàtica, sempre i quan es pugui garantir el seguiment
per part de la totalitat de l’alumnat i mantenir un registre de les sessions realitzades, així
com de les persones participants. A tal efecte, s’haurà de sol·licitar la preceptiva
autorització mitjançant el procediment habitual previst a la normativa reguladora.
10.5 Els plans de treball de les activitats que requereixen un contacte presencial amb
les persones destinatàries, com les que tenen lloc a les accions dels programes 4 i 5, i
que han estat suspeses com a conseqüència de l’estat d’alarma, es consideraran
realitzats, malgrat que durant el període corresponent a l’estat d’alarma no s’hagin pogut
dur a terme les activitats i obtingut els resultats inicialment previstos als plans d’execució
anual. En conseqüència, aquest fet no comportarà cap minoració de la subvenció
concedida.
No es podran autoritzar ampliacions del termini per a la contractació i la imputació de
personal en les accions dels programes 4 i 5, si aquest fet suposa un increment de la
subvenció ja concedida per a cada acció.
10.6 L’inici o la represa de les pràctiques no laborals en empreses, que hagin estat
suspeses com a conseqüència de l’estat d’alarma, es duran a terme sempre que sigui
possible tenint en compte l’impacte de l’estat d’alarma en l’activitat econòmica.
10.7 Les despeses en què hagin incorregut les entitats beneficiàries per realitzar les
activitats previstes als plans d’execució anual, amb anterioritat a l’entrada en vigor del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, d’acord als pressupostos desglossats aprovats
inicialment, i que es detallin a les corresponents relacions de despeses que formen part
de la documentació de justificació econòmica, seran justificables i subvencionables
malgrat que les actuacions previstes, per a les quals van ser adquirides, no s’hagin pogut

dur a terme com a conseqüència de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. A títol
enunciatiu, despeses associades a l’adquisició de materials didàctics, materials
consumibles de naturalesa anàloga i materials de difusió directament associats a la
realització dels projectes, despeses d’assegurances per a les persones destinatàries
finals, despeses de lloguer, arrendament financer o amortització de locals i béns
inventariables específicament utilitzats per al desenvolupament dels projectes,
despeses de subministraments i serveis generals necessàries per a la realització dels
projectes o activitats, despeses de materials consumibles que no poden vincular-se
directament als projectes o activitats però que són necessàries per a la seva realització,
i, en general, qualsevol altra despesa directament associada al desenvolupament de les
actuacions, indispensable per a la seva execució i que consti als pressupostos
desglossats aprovats.

Article 11. Disposicions específiques per a la convocatòria de 2019 del Projecte
“Treball als barris"
11.1 Els plans de treball de les activitats que requereixen un contacte presencial amb
les persones destinatàries, com les que tenen lloc a les accions del Programa A, i que
han estat suspeses com a conseqüència de l’estat d’alarma, es consideraran
realitzades, malgrat que durant el període corresponent a l’estat d’alarma no s’hagin
pogut dur a terme les activitats i obtingut els resultats inicialment previstos als plans
d’execució anual. En conseqüència, aquest fet no comportarà cap minoració de la
subvenció concedida.
No es podran autoritzar ampliacions del termini per a la contractació i la imputació de
personal en les accions d’aquest programa, si aquest fet suposa un increment de la
subvenció ja concedida per a cada acció.
11.2 Les activitats d’aprenentatge subvencionades en el marc dels Programes A, B i C,
que han estat suspeses a conseqüència de l’estat d’alarma, es re-programaran sempre
que sigui possible, de conformitat amb el que disposa l’article 4 d’aquesta Resolució.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà autoritzar les accions d’aprenentatge
que es puguin realitzar per via telemàtica, sempre i quan es pugui garantir el seguiment
per part de la totalitat de l’alumnat i mantenir un registre de les sessions realitzades així
com de les persones participants. A tal efecte, s’haurà de sol·licitar la preceptiva
autorització mitjançant el procediment habitual previst a la normativa reguladora.
El que es disposa en els dos paràgrafs anteriors serà d’aplicació a totes les actuacions
presencials de naturalesa anàloga.
11.3 Les entitats beneficiàries han d’avançar, en la mesura de les seves possibilitats, en
la realització dels procediments de contractació de serveis previstos per tal d’evitar tant
com es pugui l’endarreriment de les actuacions.
11.4 L’inici o la represa de les pràctiques no laborals en empreses, que hagin estat
suspeses com a conseqüència de l’estat d’alarma, es duran a terme sempre que sigui
possible tenint en compte l’impacte de l’estat d’alarma en l’activitat econòmica.

11.5 Les sessions programades de les accions d’aprenentatge conduents a l’obtenció
d’un certificat de professionalitat en el marc dels Programes A i B, que es gestionen
mitjançant la plataforma GIA, i que ja estiguessin iniciades abans de l’entrada en vigor
de l’estat d’alarma, caldrà procedir a donar-les de baixa seguint les instruccions que
trobareu a la mateixa plataforma (Avisos: SOC_20_2 Nota de gestió de la suspensió
d'accions a GIA/Qbid).
Una vegada aixecat l’estat d’alarma s’han de tornar a programar, tenint en compte les
instruccions que es dictin des de l’Oficina de certificacions en relació a la possibilitat de
realització per via telemàtica de determinats certificats de professionalitat.
11.6 En relació a les accions subvencionades en el Programa C, hi haurà flexibilitat per
a la imputació de despeses del mòdul B entre les dues fases. Per tant, aquelles
actuacions que degut a la entrada en vigor de l’estat d’alarma no es puguin dur a terme
en la primera fase i es traslladin a la segona fase, es podran imputar en aquesta segona
fase, sempre que el total de la despesa del mòdul B no superi l’import concedit per a la
suma de les dues fases.
Les sessions previstes i no realitzades no afectaran al cobrament de les beques per part
dels alumnes, atès que constaran com a faltes d’assistència justificades. Per aquest
motiu no s’han de desprogramar de l’aplicatiu PFI les sessions previstes i no realitzades.
En el supòsit que es decideixi la continuïtat de les sessions (o d’una part d’aquestes)
per via telemàtica, sempre i quan es pugui garantir el seguiment per part de la totalitat
dels alumnes, l’entitat beneficiària haurà de mantenir un registre d’aquestes sessions i
presentar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya un document amb el nou
cronograma previst però no s’introduiran canvis a l’aplicatiu PFI.
En cas de temari de formació conduent a l’obtenció de certificat de professionalitat caldrà
seguir les instruccions que es dictin des de l’Oficina de certificacions.
Quan es reprengui l’activitat es donaran les instruccions oportunes per informar les
sessions efectivament realitzades, modificant el temari a l’aplicatiu PFI, afegint sessions
sense còmput o altres solucions, especialment per a les sessions que són de certificat
de professionalitat, i per registrar les assistències (en cas de sessions via telemàtica o
faltes justificades).
Caldrà realitzar les contractacions laborals de les persones participants tal i com estava
previst en el primer dia de la segona fase, per tal de complir amb la durada dels
contractes, atès que no es pot ampliar el termini d’execució d’aquest programa.
11.7 Les contractacions efectuades en els projectes corresponents a les accions
subvencionades en el Programa D, ja iniciades en el moment de l’entrada en vigor de
l’estat d’alarma, es mantindran amb la seva durada, independentment de que l’activitat
hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’estat d’alarma, i per tant la seva despesa
serà justificable i subvencionable, inclòs aquest període, d’acord a la subvenció
atorgada.
Es podrà procedir a la contractació immediata d’aquelles persones candidates dels
projectes encara no iniciats, per als quals ja s’havia dut a terme el procés de selecció,
per tal d’evitar un perjudici a les persones seleccionades, i malgrat no puguin incorporar-

se de manera efectiva als seus llocs de treball fins que no finalitzi l’estat d’alarma i les
restriccions que se’n derivin. Serà justificable i subvencionable la seva despesa, inclòs
aquest període, d’acord a la subvenció atorgada.
En els projectes no iniciats en els quals encara no s’hagi dut a terme el procés de
selecció, i que per tant, no tenen encara persones candidates seleccionades, aquests
processos es duran a terme un cop finalitzin les restriccions derivades de l’estat
d’alarma.
Els projectes que s’iniciïn amb posterioritat al calendari previst, i d’acord amb la durada
prevista al pla d’execució anual aprovat, es podran executar més enllà del 31 de
desembre de 2020, tenint en compte l’establert a l'article 4 d’aquesta Resolució.
11.8 Es consideraran realitzats els plans de treball del personal tècnic en el marc del
Programa E, encara que durant el període corresponent a l’estat d’alarma no s’hagin
pogut realitzar les activitats i funcions previstes i, per tant, no s'hagi assolit, totalment o
parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció. En conseqüència, els costos salarials
corresponents a aquest període seran justificables i subvencionables i aquest fet no
comportarà cap reducció de la subvenció concedida.
11.9 Les despeses en que hagin incorregut les entitats beneficiàries per realitzar les
activitats previstes als plans d’execució anual, amb anterioritat a l’entrada en vigor del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, d’acord als pressupostos desglossats aprovats
inicialment, i que es detallin a les corresponents relacions de despeses que formen part
de la documentació de justificació econòmica, seran justificables i subvencionables
malgrat que les actuacions previstes, per a les quals van ser adquirides, no s’hagin pogut
dur a terme com a conseqüència de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. A títol
enunciatiu, despeses associades a l’adquisició de materials didàctics, materials
consumibles de naturalesa anàloga i materials de difusió directament associats a la
realització dels projectes, despeses d’assegurances per a les persones destinatàries
finals, despeses de lloguer, arrendament financer o amortització de locals i béns
inventariables específicament utilitzats per al desenvolupament dels projectes,
despeses de subministraments i serveis generals necessàries per a la realització dels
projectes o activitats, despeses de materials consumibles que no poden vincular-se
directament als projectes o activitats però que són necessàries per a la seva realització,
i, en general, qualsevol altra despesa directament associada al desenvolupament de les
actuacions, indispensable per a la seva execució i que consti als pressupostos
desglossats aprovats.

Article 12. Disposicions específiques per a la convocatòria de 2019 del Programa
de projectes innovadors i experimentals
12.1 Els plans de treball del personal tècnic adscrit al programa es consideraran
realitzats, encara que durant el període corresponent a l’estat d’alarma no s’hagin pogut
realitzar les activitats i funcions previstes i, per tant, no s'hagi assolit, totalment o
parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció.
Els costos salarials corresponents a aquest període seran justificables i
subvencionables i aquest fet no comportarà cap reducció de la subvenció concedida.

No s’autoritzaran ampliacions del termini per a la contractació i imputació de personal
tècnic adscrit al programa, si aquest fet suposa un increment de la subvenció total
concedida.
12.2 Les actuacions previstes a realitzar mitjançant una contractació de serveis i que
impliquen desplaçaments o contactes presencials entre persones, com podrien ser la
realització d’entrevistes, jornades o seminaris, activitats d’aprenentatge, tallers o
intercanvis d’experiències, han quedat suspeses durant el període de vigència de l’estat
d’alarma i de les restriccions que se’n derivin, i s’hauran d’iniciar o continuar a partir del
seu aixecament, tenint en compte l’establert a l’article 4 d’aquesta resolució.
12.3 Les actuacions previstes que s’han de dur a terme mitjançant una contractació de
serveis i que no impliquen un desplaçament i/o un contacte presencial entre persones,
com, per exemple, la realització d’estudis de diagnosi que no impliquin cap contacte
presencial, es poden executar amb normalitat.
12.4 Les entitats beneficiàries han d’avançar, en la mesura de les seves possibilitats, en
la realització dels procediments de contractació de serveis previstos per tal d’evitar tant
com es pugui l’endarreriment de les actuacions.
12.5 Les activitats de capacitació subvencionades que han estat suspeses a
conseqüència de l’estat d’alarma, es re-programaran sempre que sigui possible, de
conformitat amb l’article 4 d’aquesta Resolució.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà autoritzar les activitats de capacitació
que es puguin realitzar per via telemàtica, sempre i quan es pugui garantir el seguiment
per part de la totalitat de l’alumnat, i mantenir un registre de les sessions realitzades així
com de les persones participants. A tal efecte, s’haurà de sol·licitar la preceptiva
autorització mitjançant el procediment habitual previst a la normativa reguladora.
12.6 Els projectes que inclouen activitats que requereixen un contacte presencial amb
les persones destinatàries, com poden ser les que tenen lloc mitjançant els tipus d’acció
“Recursos ocupacionals” o bé “Tutoria i acompanyament”, i que han estat suspeses
durant l’estat d’alarma, es consideraran realitzats malgrat que durant aquest període no
s’hagin pogut realitzar totes les activitats i obtingut els resultats inicialment previstos als
plans d’execució anual. En conseqüència, aquest fet no comportarà cap reducció de la
subvenció concedida.
12.7 L’inici o la represa de les pràctiques no laborals en empreses, que hagin estat
suspeses com a conseqüència de l’estat d’alarma, es durà a terme sempre que sigui
possible tenint en compte l’impacte de l’estat d’alarma en l’activitat econòmica
12.8 Les despeses en que hagin incorregut les entitats beneficiàries per realitzar les
activitats previstes als plans d’execució anual, amb anterioritat a l’entrada en vigor del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, d’acord als pressupostos desglossats aprovats
inicialment, i que es detallin a les corresponents relacions de despeses que formen part
de la documentació de justificació econòmica, seran justificables i subvencionables
malgrat que les actuacions previstes, per a les quals van ser adquirides, no s’hagin pogut
dur a terme com a conseqüència de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. A títol
enunciatiu, despeses associades a l’adquisició de materials didàctics, materials
consumibles de naturalesa anàloga i materials de difusió directament associats a la

realització dels projectes, despeses d’assegurances per a les persones destinatàries
finals, despeses de lloguer, arrendament financer o amortització de locals i béns
inventariables específicament utilitzats per al desenvolupament dels projectes,
despeses de subministraments i serveis generals necessàries per a la realització dels
projectes o activitats, despeses de materials consumibles que no poden vincular-se
directament als projectes o activitats però que són necessàries per a la seva realització,
i, en general, qualsevol altra despesa directament associada al desenvolupament de les
actuacions, indispensable per a la seva execució i que consti als pressupostos
desglossats aprovats

Article 13. Mesures de seguretat en la represa de l´activitat
En compliment dels deures en matèria preventiva, un cop finalitzat l'estat d'alarma, les
entitats beneficiàries 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. 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.
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 vinculades a les situacions que es puguin produir
per
l´efecte
del
coronavirus
SRA-CoV-2”
(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesures
coronavirus/
En aquest sentit, les entitats beneficiàries hauran de presentar declaració responsable
d´acord amb el model normalitzat disponible al Catàleg d´impresos
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G14
6NIA-390-00.pdf), indicant el compromís de dur a terme les mesures, així com el detall
d'actuacions previstes que aplicaran de les descrites en l'apartat I del document de les
Recomanacions esmentat.

Article 14. Publicitat i efectes
Es dona publicitat a aquesta Resolució a través del Tauler electrònic de l´Administració
de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), per al general coneixement.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
La present Resolució entrarà en vigor des de l´endemà de la seva publicació si bé els
seus efectes es retrotrauen a la data establerta en el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, en la que es declara l´estat d´alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 i fins la finalització d´aquest estat d´alarma i les seves
respectives pròrrogues.

No obstant l´anterior, les mesures preventives en la present Resolució que tinguin un
termini determinat de durada, se subjectaran a aquest termini, i sens perjudici de
possibles modificacions que puguin incorporar-se a la relació de procediments
administratius la tramitació dels quals es decideix continuar, i establerts per instrucció
posterior.

Article 15. 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, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors, així mateix, des de
l'endemà de la seva notificació d'acord amb allò previst als articles 8.2.c) i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
S'adverteix que, de presentar recurs d'alçada, no es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, fins que es resolgui expressament el mateix o es produeixi la seva
desestimació presumpta i, haurà de tenir-se present, a efectes de còmputs del termini
la interrupció de procediments administratius establerts en el Reial Decret 463/2020, de
14 de març, el qual declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, en la redacció donada pel Reial Decret 465/2020, de 17
de març.
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