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Circular 20/41 – 20 d’abril de 2020 

 

Coronavirus: Informe Exceltur, BOE formació de treballadors, 

Resolució de la Generalitat de Catalunya 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Comencem una nova setmana i seguint amb l’actualització de la informació que es 

va publicant els estaments oficinals, us fem mans de la següent:  

 

 Informe d’Exceltur 

 

L’informe es va elaborar el proppassat dijous 16 d’abril i és una reflexió d’Exceltur 

que aconsella considerar un tercer escenari potencial més desfavorable de com pot 

impactar la COVID-19 sobre el sector turístic espanyol.  

 

Una de les dades que facilita aquest informe és que el PIB Turístic a Espanya 

segons aquest tercer escenari i a finals de 2020 caurà en 92.556 milions d’euros, la 

qual cosa percentualment representa un 60,7%.  

  

 Resolució de 15 d’abril de 2020, Servei de Públic d’Ocupació Estatal, per la 

qual s’estableixen, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer 

front a l’impacte de la COVID-19 en matèria de formació professional per 

l’ocupació en l’àmbit laboral 

 

Aquesta resolució es va publicar el divendres 17 d’abril al BOE número 107, el qual 

especifica que les persones treballadores afectades per ERTOs y EROs i els 

autònoms podran participar en qualsevol programa formatiu.  
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Per tant, constata que les empreses en situació d’ERTO o ERO durant el període de 

suspensió amb independència de que la suspensió sigui per causes econòmiques, 

tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major, poden oferir 

formació als seus treballadors.  

 

S’adjunta la disposició i una notícia sobre aquesta. 

 

 

 Resolució PDA 867/2020, de 14 d’abril, de la Secretaria d’Administració i 

Funció Pública, per la qual s’estableixen criteris excepcionals per a l’ús dels 

sistemes d’identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de 

l’estat d’alarma decretat a causa de la pandèmica de la COVID-19 

 

L’Administració de la Generalitat amb aquest resolució admet l’ús indistint de 

qualsevol dels mecanismes d’identificació i signatura electrònic establerts per 

l’article 6 del PISE, fins a la finalització de la vigència de l’estat d’alarma.  

 

En aquest sentit, s’habilitaran sistemes alternatius d’identificació i signatura que 

permetin a les persones físiques interessades que no puguin disposar de 

mecanismes d’identificació i signatura establerts al PISE, la presentació de 

sol·licitud i peticions. El sistema emprat es pot determinar per part l’òrgan 

competent, per cada tràmit o procediment, entre els següents sistemes: 

o La presentació i sol·licitud mitjançant formularis sense signatura 

electrònica. La identificació i signatura s’acreditaran amb la verificació 

de la identitat mitjançant sistemes de comprovació manuscrita o 

constatació de la identitat mitjançant plataformes d’interoperabilitat de 

la identificació.  

o Sistemes de tramitació mitjançant comunicació telefònica o 

videoconferència.  
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Així mateix, s’admeten l’ús de certificats qualificats que hagin caducats, la 

renovació dels qual no s’hagi pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma, mentre 

duri la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.   

 

Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat i restem a la vostra disposició 

per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació, 
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