
 

 
 
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 el Programa 
UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió 
social, convocatòria 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 de la 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, va publicar el dia 21 d’abril 
de 2020 al DOGC, 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 pel 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’està gestionant el “Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció 
i suport ocupacional per a la inclusió social”, convocatòria 2019, programa de foment 
de l’ocupació mitjançant actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones treballadores, 
preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral, que es 
pot veure afectat per les mesures adoptades de prevenció i contenció de la COVID-19.  

 
D'altra banda, la Intervenció General de l’Administració de la Generalitat, el 25 de març 
de 2020, ha publicat el document Criteris 01/2020, a seguir en els procediments de 
subvencions i ajuts en aplicació del Reial Decret 463/2020 que declara l'estat d'alarma 
pel COVID-19. 
 
Per tot això i d’acord amb les mesures incloses en la Resolució esmentades és 
necessari dictar les instruccions relatives a les mesures de flexibilització de la 
convocatòria 2019 Programa UBICAT per tal de establir tant el termini d’execució de 
les actuacions subvencionables, la modalitat d’impartició de les mateixes i la imputació 
de les  despeses subvencionables generades per l’estat d’alarma instaurat. 
 
Així doncs, d'acord amb els criteris dictats per la Intervenció General de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, escoltades les entitats, col·laboradores del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i 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 
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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 la 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 de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
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, del 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 
Aquesta Resolució té per objecte establir les instruccions sobre les mesures de 
flexibilització en relació amb els terminis i les 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 la convocatòria 2019 del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional per a la inclusió social. 
 
La normativa reguladora d’aquest Programa es troba establerta a: 
 
- L’Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT 
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.  
 
- La Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització del 
Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la 
inclusió social(SOC–Ubicat) (ref. BDNS 465049). 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
Aquesta Resolució és d’aplicació a les actuacions subvencionades establertes a la 
Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny, destinades a entitats que duen a terme les 
actuacions d’orientació professional corresponents a: 
 
a) Actuació d'orientació sociolaboral. 
b) Actuació de coneixement de l'entorn productiu i d'apropament a les empreses. 
c) Recursos per a la capacitació del personal tècnic. 
 
Article 3. Mesures de flexibilització. 
 



 

3.1.Termini d’execució del programa 
D'acord amb l’article 13 de la Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny, el programa 
finalitzarà el 31 de desembre de 2020. 
 
3.2 Actuacions subvencionables: 
 
a) Actuació d’orientació sociolaboral. 
Les accions definides a la base 5.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/143/2018, de 3 
d'agost, “Actuació d’orientació sociolaboral”, es podran realitzar a distància, a través 
de mitjans telemàtics (videotrucades, xats d’aplicacions mòbils, correu electrònic, 
blocs, videoconferència, telèfon, etc...),com a conseqüència de l’aplicació de mesures 
de confinament i de seguretat preses durant la crisi de la COVID-19. 
Les accions realitzades amb la modalitat telemàtica s’hauran de registrar a l’aplicació 
de gestió Galileu a través de l’opció habilitada per a tal efecte “Acció 
telemàtica_COVID-19_UBI”, a partir de la data que van quedar suspeses les 
actuacions presencials, tant individuals com grupals.  
Aquesta actuació telemàtica restarà activa fins a la data final de l’execució del projecte 
UBICAT, el 31 de desembre de 2020, i es realitzarà en aquells casos de persones 
participants que, per circumstàncies personals i/o de salut derivades de la situació 
d’excepcionalitat durant la crisi de la COVID-19, requereixin de l’atenció per aquests 
canal, tot i que es prioritzarà l’atenció presencial.  

 
b)Actuació de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses.  
Les accions definides a la base 5.1.b) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/143/2018, de 3 
d'agost, “Actuació de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les 
empreses”, que corresponguin a actuacions adreçades a les persones participants, es 
podran realitzar a distància, a través de mitjans telemàtics, com a conseqüència de 
l’aplicació de mesures de confinament i de seguretat preses durant la crisi de la 
COVID-19. 
Les accions realitzades amb la modalitat telemàtica s’hauran de registrar a l’aplicació 
de gestió Galileu a través de l’opció habilitada per a tal efecte “Acció 
telemàtica_COVID-19_UBI”, a partir de la data que van quedar suspeses les 
actuacions presencials. 

 
c) Recursos per a la capacitació del personal tècnic. 
Les accions definides a la base 5.1.c) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/143/2018, de 3 
d'agost, “Recursos per a la capacitació del personal tècnic”, es podran realitzar durant 
tot el període d’execució del projecte tant en la modalitat presencial com per mitjans 
telemàtics.  
 
El pla formatiu de capacitació del personal tècnic (codi G146NUBICAT-012), que 
inclourà la modalitat d’impartició escollida i les dates concretes de realització de la 
formació, s’haurà d’enviar a l’Àrea de nous projectes d’ocupació i innovació social 
(ANPOIS) per a la seva validació prèvia d’acord amb el procediment previst a la Guia 
de prescripcions tècniques del programa. 
 

 
3.3.Flexibilització en el compliment de l’objecte i la finalitat. 
Es considera complert l’objectiu de la subvenció consistent en les actuacions 
d’orientació i de coneixement de l’entorn productiu, quan el nombre de persones 
participants justificades, un cop acabat el període d’execució del programa, sigui com 



 

a mínim del 35% de les persones participants atorgades, als efectes de la percepció 
de la totalitat de la subvenció concedida. 
 
3.4.Despeses subvencionables. 
Les entitats beneficiàries podran imputar les despeses subvencionables en què hagin 
incorregut durant la vigència de l’estat d’alarma.  
Les entitats beneficiàries podran imputar com a despeses directes, en les actuacions 
previstes als apartats a) i b) de l’article 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/143/2018, de 3 
d’agost, l’adquisició d’equips de protecció individual i altres materials necessaris per a 
l’adopció de mesures de seguretat necessàries arran de la crisi de la COVID-19. 
L´aplicació del que es disposa en aquesta Resolució no implicarà l’increment de 
l’import de la subvenció concedida. 
 
 
Article 4. 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 que es puguin produir per l’efecte del 
coronavirus SARS-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 corresponents del 
detall d'actuacions previstes en l'apartat I del document de les Recomanacions 
esmentat. 
 
 
Article 5. Publicitat i efectes 

Es dóna publicitat a aquesta Resolució a través de la seva publicació al 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 qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19 i fins la finalització d’aquest estat d'alarma i les 
seves respectives pròrrogues. 

https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescoronavirus/
https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescoronavirus/
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf
http://tauler.gencat.cat/


 

No obstant l’anterior, les mesures previstes 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 6. 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 els articles 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, de13 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 Real 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 pel COVID-19, en la redacció donada pel Reial decret 
465/2020, de 17 de març. 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
 
Ariadna Rectoret i Jordi 
Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
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