
RESOLUCIÓ per la qual s’estableixen les noves dates per a la justificació de programes 
de Formació Professional per a l’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
afectats per la suspensió de les accions formatives de formació professional per a 
l’ocupació provocada per la pandèmia COVID-19. 

 

Durant l’any 2020, després de la publicació per part del Govern de l’Estat del Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es van suspendre 
temporalment les accions formatives de caràcter presencial subvencionades a l’empara 
de diferents convocatòries regulades per l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya. La situació de pandèmia va fer necessari ampliar aquest 
context normatiu inicialment previst per una nova regulació que preveu ampliacions dels 
terminis d’execució i de justificació de les actuacions atesa la impossibilitat del seu 
compliment.  

Concretament, la suspensió i el posterior aixecament de terminis administratius 
establerts arran de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària generada per la 
covid-19, van fer necessaris aprovar per part de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya la normativa complementària en relació als terminis d’execució i de 
justificació de les actuacions subvencionades següent: 

En data 21 d’abril de 2020 es va publicar al DOGC número 8117 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 la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. 

Un dels seus objectius era ajornar el termini de compliment de l’objecte i finalitat de la 
subvenció o ajut i la seva justificació. 

En data 14 de maig de 2020 es va publicar al Tauler electrònic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya la 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 Formació Professional per a l’Ocupació del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 

L’objectiu d’aquesta resolució era establir mesures de flexibilització de les actuacions 
esmentades per tal d’ajustar i d’ampliar els terminis i les condicions d’execució que 
s’haguessin vist afectades per l’estat d’alarma del 14 de març de 2020. 

En data 29 de juny de 2020 es va publicar al DOGC número 8164 la Resolució 
TSF/1494/2020, de 23 de juny, per la qual es regula la represa de les activitats dels 
programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, inclosa la formació professional 
per a l’ocupació i l’adequació dels terminis administratius. 

L’objectiu d’aquests Resolució era regular la represa dels Programes del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, inclosa la represa de la presencialitat i l’adequació, si escau, 
dels terminis administratius previstos en les Resolucions de referència. 



Atès que les accions de Formació Professional per a l’Ocupació iniciades abans del 14 
de març de 2020 van suspendre tota activitat presencial per indicació de l’autoritat 
sanitària, 

Atès que el terminis d’execució dels programes suspesos es van veure ampliats per un 
temps equivalent al temps de vigència de l’estat d’alarma regulat pel RD 463/2020, de 
14 de març, més un període addicional de sis mesos, 

Atès el que estableix la disposició addicional primera de la Resolució de 14 de maig, 
abans mencionada, sobre l’aplicació d’aquestes mesures als convenis de col·laboració 
en matèria de formació professional per a l’ocupació, 
 
Atès que la base 21.4 de l’annex I de l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre, defineix que 
el termini de justificació ha d’estar comprès entre els dies 1 i 30 de desembre de l’any 
següent al de l’atorgament, 

Atès que en ampliar-se el termini d’execució també s’amplia el termini de justificació, 

Vist que, tot i que la normativa aprovada preveu els terminis d’execució de les accions i 
de presentació de la justificació de les mateixes, tenint en compte les circumstàncies 
excepcionals que han escaigut i la gran casuística interpretativa que es pot generar en 
cadascuna de les convocatòries esmentades per al càlcul d’aquests nous terminis, es 
considera procedent dictar la present Resolució per determinar les dates màximes per 
entendre finalitzades les execucions de les actuacions subvencionades i les de 
presentació de la justificació de cadascun dels programes de les convocatòries 
corresponents a l’any 2019, als efectes de proporcionar major seguretat jurídica, 

 

Per tot això; 

RESOLC: 

Article 1. Objecte 

Aquesta Resolució té per objecte establir les noves dates d’execució i de justificació dels 
programes de la formació professional per a l’ocupació promoguts pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya per a l’exercici 2019. 

 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Aquesta Resolució és d’aplicació a les accions de formació professional per a l’ocupació 
subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del programes 
següents: 

Accions de formació d’oferta en àrees prioritàries (convocatòria FOAP 2019). Resolució 
TSF/1399/2019, de 3 de maig. 

Accions formatives del Programa de Formació amb Compromís de Contractació 
(convocatòria FCC 2019). Resolució TSF/3035/2018, de 17 de desembre. 

Accions formatives amb compromís de contractació del Programa Forma i Insereix 
(convocatòria F&I 2018 i anticipada 2019). Resolució TSF/2464/2018, de 17 d’octubre. 

Accions formatives atorgades per estimació de recursos d’alçada presentats en el marc 
de la convocatòria FOAP 2018. Resolució TSF/2463/2018, de 17 d’octubre.  



Article 3. Dates de justificació 

Per tal que quedi clara la data de justificació de les accions formatives subvencionades 
s’ha optat per establir una data certa calculant dos mesos a partir de la data límit 
d’execució del programa. Així, les dates d’execució i de justificació dels programes 
descrits a l’article 2 són les que recull el quadre següent:  

Convocatòries 2019 Data màxima de fi de les accions  Any atorgament Justificació 
FOAP  2019 7 de juliol de 2021 2020 Del 8 de juliol al 8 de setembre de 2021 
FCC 2019 7 de juliol de 2021 2020 Del 8 de juliol al 8 de setembre de 2021 
F&I 2018-2019 7 d’agost de 2021 2020 Del 8 d’agost al 8 d’octubre de 2021 
Estimació de recursos 
FOAP 2018 

31 de maig de 2021 2020 De l´1 de juny al 1 d’agost de 2021 

 
Les entitats que hagin presentat la justificació abans d’aquestes dates, es considerà que 
l’han presentada correctament i no caldrà que facin cap altra gestió al respecte.  
 
Així mateix, en relació al còmput del termini de sis mesos en què l’Administració ha de 
revisar aquesta justificació per fer la liquidació de l’import restant, definit a l’article 6 de 
la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la que es regula el sistema de formació 
professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, aquest s’iniciarà a partir de la data de fi 
del termini de presentació que s’estableix en aquesta Resolució per a la convocatòria 
corresponent.  
  
Article 4. Publicitat i efectes 

Es dona publicitat a aquesta Resolució mitjançant el 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. 

Article 5. Règim de recursos 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada davant el/la Secretari/a General del departament d’Empresa i Treball, 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 26/2020, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques e 
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. 

Barcelona, 

 

Ariadna Rectoret i Jordi 

Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
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