Contingut mínim de l’acord de col·laboració per a la realització de sessions
presencials i avaluacions de certificats de professionalitat impartits en al
modalitat de teleformació.
1. Identificació de les parts
S’han d’identificar les parts signants de l’acord amb la inclusió de les dades següents:
 Entitat acreditada en la modalitat de teleformació
Nom, CIF i el codi d’entitat de teleformació. Representant legal de l ’entitat: Nom, DNI i
 Entitat / centre acreditada en la modalitat presencial
Nom, CIF , el número de cens del Registre d’Entitats de Formació. Representant legal
de l ’entitat: Nom, DNI.
2. Data de formalització de l’acord
3. Definició de l’objecte de l’acord
S’ha d’especificar l’ús posada a disposició, cessió, etc. de les instal·lacions acreditades ,
equipaments i altres recursos per a realització de les sessions presencials de tutoria i
avaluació.
4. Especialitats Formatives objecte de col·laboració
CODI DEL CERTIFICAT
DE
PROFESSIONALITAT

DENOMINACIÓ

Núm.
màxim
d’alumnes

Núm.
Tutors per
les hores
presencials i
l’avaluació

5. Identificació de les instal·lacions i recursos objecte de cessió
Relacionar les instal·lacions acreditades per les especialitats i la seva ubicació (adreça i
espais )
6. Vigència de l’acord
S’ha d’especificar la vigència de l’acord que com a mínim serà de 2 anys i s’han
d’especificar les possibles prorrogues.
Cal tenir en compte que si es tracta d’accions formatives finançades amb fons públics
l’acord ha d’estar vigent en la data de presentació de la sol·licitud de finançament i si

es tracta de d’accions formatives no finançades amb fons públics l’acord ha d’estar
vigent en la data de la sol·licitud d’autorització per impartir formació privada.

7. Preu de la contraprestació
A l’acord s’ha d’indicar el preu de la contraprestació. D’acord amb l’article 37.1 de
l’Ordre ESS/1897/2013 de 10 d’octubre de desenvolupament de Reial decret 34/2008
pel qual es regulen els certificats de professionalitat, el mòdul econòmics màxim
aplicable en les accions formatives dirigides a l’obtenció de certificats de
professionalitat en la modalitat de teleformació serà de 5 €.
8. Obligacions de les entitats
L’acord ha d’incloure la clàusula següent:
L’entitat de formació a la que pertany el centre de formació en el qual es duran a
terme les sessions presencials quedà sotmès a les actuacions de control i comprovació
que pugui realitzar el SOIB.
9. Ratificació de l’acord
L’acord s’ha de ratificar amb la signatura de cada una de les parts

