
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

CORRECCIÓ D'ERRADES de l'ORDRE TSF/86/2021, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones
treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi
derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm.
8399, de 30.4.2021).

Havent observat errades a l'Ordre TSF/86/2021, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels
programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades
per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19,
que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, se'n detalla les oportunes correccions.

A la Base 32.1. apartat b.1 de l'annex 1 de l'article únic

On diu:

1.- Una memòria explicativa de l'activitat de formació amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts. La memòria està integrada per la certificació d'acabament del programa, dels grups de formació
executats i del total de persones participants certificats en actuacions de formació.

Als efectes de determinar la subvenció, un cop executada la formació, es considera que una persona
participant ha finalitzat la formació quan hagi assistit, almenys, al 75% de la durada de l'acció formativa. En
cas de les persones aturades, també es considera que han finalitzat l'acció formativa aquelles persones que
l'han d'abandonar per haver trobat feina, així com aquelles persones participants que hagin causat baixa en el
curs per malaltia o accident acreditat, sempre que hagin realitzat, al menys, el 25% de l'acció formativa. En
cas que es produeixin abandonaments, s'admetran desviacions per acció formativa de fins a un 15% del
nombre de persones participants iniciats certificats.

La memòria s'ha de presentar en els models normalitzats de l'aplicació Conforcat (conforcat.gencat.cat)
següents:

· Certificació del representant legal de finalització de les actuacions de formació (model DS20)

· Tancament de les actuacions de formació (model DS15). S'han d'emplenar obligatòriament els camps
següents:

Persones formadores/tutores: nom, cognoms i el NIF, i, als efectes de les actuacions de seguiment i control,
s'ha d'emplenar amb les dades del seu telèfon fix i/o mòbil personal i el correu electrònic personal.

Dades de les persones participants en la formació. Cal emplenar-lo amb les dades recollides a la sol·licitud de
participació en les actuacions del programa.

Camp F/A: la formalització d'aquest camp és imprescindible per calcular el percentatge d'abandonaments
permès. S'ha d'emplenar amb les correspondències següents:

- F: persones participants que han finalitzat l'acció formativa, és a dir, que han fet, almenys, el 75% de la
durada aprovada.

- A: persones participants que han iniciat l'acció formativa i no l'han finalitzada i, per tant, han fet menys del
75 % de la durada aprovada.

Només es podran comptabilitzar, a l'efecte de la certificació:

- Els participants amb totes les dades emplenades.
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- Els participants inclosos en la relació inicial d'assistents (model S20).

Ha de dir:

1.- Una memòria explicativa de l'activitat de formació amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts. La memòria està integrada per la certificació d'acabament del programa, dels grups de formació
executats i del total de persones participants certificats en actuacions de formació.

Als efectes de determinar la subvenció, un cop executada la formació, es considera que una persona
participant ha finalitzat la formació quan hagi assistit, almenys, al 75% de la durada de l'acció formativa. En
cas de les persones aturades, també es considera que han finalitzat l'acció formativa aquelles persones que
l'han d'abandonar per haver trobat feina, així com aquelles persones participants que hagin causat baixa en el
curs per malaltia o accident acreditat, així com les persones en situació d'ERTO que es reincorporen a la feina
finalitzada la situació d'ERTO, sempre que hagin realitzat, al menys, el 25% de l'acció formativa. En cas que es
produeixin abandonaments, s'admetran desviacions per acció formativa de fins a un 15% del nombre de
persones participants iniciats certificats.

La memòria s'ha de presentar en els models normalitzats de l'aplicació Conforcat (conforcat.gencat.cat)
següents:

· Certificació del representant legal de finalització de les actuacions de formació (model DS20)

· Tancament de les actuacions de formació (model DS15). S'han d'emplenar obligatòriament els camps
següents:

Persones formadores/tutores: nom, cognoms i el NIF, i, als efectes de les actuacions de seguiment i control,
s'ha d'emplenar amb les dades del seu telèfon fix i/o mòbil personal i el correu electrònic personal.

Dades de les persones participants en la formació. Cal emplenar-lo amb les dades recollides a la sol·licitud de
participació en les actuacions del programa.

Camp F/A/E: la formalització d'aquest camp és imprescindible per calcular el percentatge d'abandonaments
permès. S'ha d'emplenar amb les correspondències següents:

- F: persones participants que han finalitzat l'acció formativa, és a dir, que han fet, almenys, el 75% de la
durada aprovada.

- A: persones participants que han iniciat l'acció formativa i no l'han finalitzada i, per tant, han fet menys del
75% de la durada aprovada.

- E: persones participants que han abandonat l'acció formativa per haver trobat feina i les persones en situació
d'ERTO que es reincorporen a la feina finalitzada la situació d'ERTO, que han realitzat, al menys, el 25% de
l'acció formativa.

Només es podran comptabilitzar, a l'efecte de la certificació:

- Els participants amb totes les dades emplenades.

- Els participants inclosos en la relació inicial d'assistents (model S20).

Barcelona, 16 de juny de 2021

Oriol Sagrera i Saula

Secretari general del Departament d'Empresa i Treball

(21.172.030)
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