
MESURES A ADOPTAR DERIVADES DE LA SITUACIÓ I EVOLUCIÓ DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN
MATÈRIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A l'OCUPACIÓ EN L'ÀMBIT DE GESTIÓ DE LABORA – SERVEI

VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Per part de les autoritats sanitàries s'estan adoptant determinades mesures preventives i recomanacions
en relació amb la situació i evolució del coronavirus (COVID-19), entre les quals s'inclou la suspensió de
l'activitat dels centres educatius en determinats àmbits i circumstàncies.

En la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha determinat la suspensió
temporal  de  l'activitat  educativa  presencial  en  tots  els  centres,  etapes,  cicles,  graus,  cursos  i  nivells
d'ensenyament, a partir del dilluns 16 de març i fins a una altra ordre.

Aquesta mesura de suspensió de l'activitat educativa és d'aplicació en l'àmbit de la Formació Professional
per a l'Ocupació, en els centres i entitats que imparteixen aquesta formació en modalitat presencial, així
com en la part presencial en la modalitat de teleformació.

Per això, quant al protocol a seguir en els cursos de formació que s'estiguen desenvolupant en centres
LABORA Formació, Centres Integrats de Formació Professional de titularitat de *Labora, així com les accions
formatives que desenvolupen les entitats col·laboradores en matèria de formació,  LABORA prendrà les
mesures preventives que establisquen les autoritats sanitàries per als centres educatius de la Comunitat
Valenciana.

De manera que aquesta suspensió és d'aplicació automàtica fins a una altra ordre, respecte dels centres i
entitats  de  formació  en  els  quals  s'impartisquen  accions  formatives  de  formació  professional  per  a
l'ocupació, en modalitat presencial, així com la part presencial en la modalitat de teleformació, gestionades
i finançades LABORA el que inclou:

- Programes mixtos d'Ocupació – Formació: Tallers d'Ocupació i Escoles d’Ocupació Et Formem.
A aquest efecte es tindran així mateix en compte les mesures preventives en relació amb el
coronavirus (COVID-19) que puguen adoptar respecte de les seues instal·lacions les entitats
promotores. En tot cas, aquestes suspensions no afectaran les subvencions concedides, sent
justificables les despeses imputables als períodes de suspensió, ni suposaran un increment de
la duració prevista per a cadascun dels projectes.
-  Accions  formatives  dirigides  prioritàriament  a  persones  treballadores  ocupades  que
actualment es troben en execució.
-  Accions  formatives  dirigides  prioritàriament  a  persones  treballadores  desocupades  que
actualment es troben en execució.
- Accions formatives realitzades en el marc de convenis de col·laboració.
- Activitats formatives de plans de formació dirigits a la capacitació per al desenvolupament de
les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.
- Accions formatives impartides en Centres de Referència Nacional, centres LABORA Formació i
Centres Integrats de Formació Professional de titularitat de LABORA.
- La formació no finançada amb fons públics desenvolupada per centres i entitats d'iniciativa
privada destinada a l'obtenció de certificats de professionalitat.
-  Contractes  per  a  la  formació  i  l'aprenentatge.  La  suspensió  de  l'activitat  educativa,  serà
aplicable  a  l'activitat  formativa  presencial  inherent  a  aquests  contractes,  incloent  la  part
presencial  que  es  realitze  en  la  modalitat  de  teleformació,  sense  que  això  implique  una
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suspensió del contracte ni l'increment de la duració acordada d'aquest.  En aquests casos la
formació  s'ajornarà  o  concentrarà  de  manera  que  es  puga  impartir  amb posterioritat  a  la
suspensió, amb el límit en tot cas de la duració acordada en el contracte.

La suspensió de l'activitat formativa implica la no assistència de l'alumnat durant el període de suspensió
establit  per  les  autoritats  sanitàries.  Les  absències  durant  aquests  períodes  es  consideraren  faltes
justificades amb caràcter general.

Els  termes  d'execució  i  de  justificació  de  les  subvencions,  en  el  seu  cas,  s'adequaran  als  períodes  de
suspensió. Per a això es dictaran les corresponents resolucions d'ampliació dels terminis màxims d'execució
previstos en les convocatòries o instruments de concessió de les subvencions. En el cas de les accions
formatives  no  finançades  amb  fons  públics  desenvolupada  per  centres  i  entitats  d'iniciativa  privada
destinada  a  l'obtenció  de  certificats  de  professionalitat,  les  entitats  de  formació  hauran  d'efectuar  la
comunicació de l'ampliació dels terminis autoritzats per a realitzar la formació derivada de la suspensió de
l'activitat formativa.

Respecte de la justificació de costos, la imputació de costos laborals, de lloguers d'espais i equipaments,
instal·lacions i qualsevol altre que resulte ineludible per als centres entitats de formació i empreses durant
els períodes de suspensió, i que s'acredite de manera fefaent, podran ser justificables, sense que en cap cas
això supose l'increment de la subvenció concedida.

La suspensió només afecta en principi a l'assistència de l'alumnat a les accions formatives, sent aplicable al
personal  docent  i  de  suport  dels  centres  de  formació  les  directrius  que  aquests  establisquen  sobre
l'assistència o actuacions a realitzar durant els períodes de suspensió, en aplicació de la normativa laboral, i
considerant en tot cas les mesures que es puguen adoptar per les autoritats sanitàries i/o educatives.

Respecte a la realització del mòdul de pràctiques en centres de treball, es recorda que, en la mesura que
pot  afectar  el  seu  període  de  realització,  s'autoritzarà  en  el  seu  moment  i  quan  siga  procedent,  una
ampliació del termini de quatre mesos naturals des de la finalització de l'últim mòdul formatiu per a la
realització d'aquestes pràctiques, que estableix l'article 23.2 de l'Ordre *ESS/1897/2013, de 10 d'octubre,
per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de
professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua
aplicació.
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MESURES A ADOPTAR EN RELACIÓ ALS PROGRAMES PROGRAMES EMCOLD, EMCORP I EMERGE,
CONVOCATS A l'EMPARA DEL QUE S'ESTABLEIX EN L'ORDRE 8/2016, DE 7 DE JULIOL, DE LA CONSELLERIA
D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES
BASES REGULADORES PER A la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN EL PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL EN

COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Donada  la  situació  d'excepcionalitat  creada  per  l'emergència  sanitària  ocasionada pel  *COVID-19,  i  en
relació  amb els  esmentats  programes,  LABORA Servei  Valencià  d'Ocupació i  Formació informa que les
entitats beneficiàries podran suspendre l'execució de les obres o serveis si ho consideren necessari per a
complir amb el que s'estableix en  el 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 pel COVID-190. La subvenció no es veurà
afectada  per  aquesta  circumstància,  per  la  qual  cosa  els  contractes  i  retribucions  de  les  persones
desocupades romanen en vigor i mantindran el caràcter de subvencionables.

EL SECRETARI AUTONÒMIC D'OCUPACIÓ I DIRECTOR GENERAL DE
LABORA – SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
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