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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TSF/2464/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obren la convocatòria per a l'any 2018 i la
convocatòria anticipada per l'any 2019 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la
realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (F&I
2018/2019) (ref. BDNS 420526).
En el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, el Programa Forma i
Insereix es regula a 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.
Mitjançant aquesta Resolució s'obren la convocatòria per a l'any 2018 i la convocatòria anticipada per a l'any
2019, per a la presentació de sol·licituds de subvencions destinades a les empreses, per dur a terme accions
formatives amb compromís de contractació del Programa Forma i Insereix.
Aquest Programa de formació es un programa propi dins de les actuacions del Servei de Formació Professional
per a l'Ocupació i així es defineix en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE).
La formació que es pot programar està vinculada al Catàleg d'especialitats formatives, en tant que referent
comú de tota l'oferta formativa que es programa per a les persones treballadores ocupades i desocupades,
segons recull la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que regula el sistema de formació professional per a
l'ocupació en l'àmbit laboral.
Així mateix, amb la finalitat de dissenyar una oferta formativa flexible, ajustada a les necessitats de les
empreses i dels sectors productius, en el marc d'aquestes convocatòries es poden sol·licitar certificats de
professionalitat sencers o programar alguns mòduls formatius d'aquests, especialitats no adreçades a l'obtenció
de certificats de professionalitat, itineraris mixtos que combinin aquests tipus de formació i, especialment,
accions formatives a mida de les necessitats de l'empresa.
En aquest sentit, aquestes accions a mida poden donar cobertura a una formació molt específica de les
empreses com ara la relacionada amb els seus sistemes d'informació, la tecnologia que utilitzen, les aplicacions
de gestió; i el coneixement del producte amb què treballen, que requereixen ser cobertes per l'oferta formativa
i en el temps adequat.
D'acord amb els termes expressats en el Pla General d'Ocupació de Catalunya - Estratègia Catalana per a
l'Ocupació 2012-2020, les accions formatives a mida, alhora que són un guany de competitivitat per a les
empreses, reforcen les interrelacions de les empreses amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. A més, la
formació a mida amb compromís de contractació per part de les empreses és una mesura d'inserció laboral de
les persones treballadores en situació d'atur.
Vistes la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya; i el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya,
modificat pel Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies;
Vista la Resolució de 12 de març de 2010 del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableix el
procediment per a la inclusió de noves especialitats en el fitxer d'especialitats formatives;
Vist el capítol IV, relatiu al Fitxer d'especialitats formatives i al Registre de centres i entitats de formació, de
l'Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions relatives a
la formació d'oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores
desocupats/ades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
Vistes la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017; i la
Instrucció, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la
qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
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2017, mentre no entrin en vigor els del 2018;
Vista la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics,
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni 2017;
Vista Resolució TSF/1892/2018, d'1 d'agost, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics aplicables a les
accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
A aquesta Resolució li són aplicables el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per la qual s'aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i en allò que tingui la consideració de normativa
bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;
Vistos els informes del Servei Jurídic i la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de
Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb
l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'article 27 de la Llei13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del
sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ;
Per tot això,

Resolc:

Article 1
Objecte
1.1 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2018, per a la presentació de
sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions formatives amb compromís
de contractació del Programa Forma i Insereix, regulat 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 (DOGC núm. 7724, d'11.10.2018).
1.2 També té per objecte obrir la convocatòria anticipada, per a l'any 2019, per a la presentació de sol·licituds
per a la concessió de subvencions per al Programa Forma i Insereix esmentat a l'article 1.1 d'aquesta
Resolució.
1.3 El procediment per a la concessió de les accions subvencionades és el de concurrència no competitiva, tal i
com preveu la base 14.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.

Article 2
Actuacions subvencionables
2.1 Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l'obtenció de
certificats de professionalitat, les vinculades a especialitats no conduents a certificats de professionalitat, les de
formació a mida i les pràctiques no laborals en empreses, previstes als apartats a), b) c) i d) de la base 2.2 de
l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.
D'acord amb la base 5.2 de l'Ordre esmentada, per a aquestes convocatòries, amb les accions subvencionades
es podran programar especialitats formatives de manera total o parcial, essent la unitat formativa mínima
sol·licitable el mòdul formatiu.
2.2 D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per a aquestes
convocatòries es podrà formular una sol·licitud per a un itinerari mixt, format per mòduls formatius de
diferents certificats de professionalitat o amb una especialitat no conduent a un certificat de professionalitat i
altres mòduls formatius.
2.3 D'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per a aquestes
convocatòries la formació s'impartirà en modalitat presencial.
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2.4 Les accions subvencionables hauran d'incorporar formació complementària relativa a Prevenció de Riscos
Laborals (FCOS02) de 30 hores, llevat que el programa formatiu ja la incorpori, i el mòdul d'inserció laboral,
sensibilització mediambiental, d'igualtat de gènere (FCO003) de 10 hores.

Article 3
Entitats beneficiàries.
Podran ser beneficiàries d'aquestes convocatòries les entitats previstes als apartats a), b) i c) de la base 3.1 de
l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, en els termes que estableix l'article 4.2 de la present
Resolució i que tinguin establiment operatiu a Catalunya.

Article 4
Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària.
4.1 Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària són els recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/170/2018, de 8 d'octubre.
4.2 Pel que fa a la inscripció/acreditació al corresponent Registre d'entitats de formació, en aquestes
convocatòries, cal tenir en compte les especificitats següents:
Si l'especialitat sol·licitada està inclosa al Catàleg d'especialitats formatives, les empreses que realitzin formació
per elles mateixes hauran d'estar inscrites o acreditades o en procés d'inscripció i/o acreditació en el
corresponent Registre d'entitats de formació en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció. En
aquest cas la resolució d'atorgament de la subvenció estarà condicionada a la resolució d'alta.
Si la formació és a mida, per a les empreses que realitzin formació per elles mateixes, la resolució
d'atorgament de la subvenció donarà l'autorització per impartir l'acció formativa d'aquesta especialitat.
En qualsevol cas empreses i entitats de formació hauran de complir amb els requisits que estableixin els
programes formatius d'aquestes especialitats a mida que s'aprovin. La comprovació d'aquestes condicions es
farà mitjançant visita a les instal·lacions per part de personal acreditat del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya que farà el corresponent informe tècnic.

Article 5
Proves de competències clau
Les entitats que obtinguin subvenció per a dur a terme accions formatives conduents a l'obtenció de certificats
de professionalitats de nivells 2 i 3 seran autoritzades, mitjançant la corresponent resolució d'atorgament, a
efectuar les proves de competències clau per a l'accés de l'alumnat, d'acord amb la base 7.2 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.

Article 6
Nombre d'alumnes participants
D'acord amb la base 5.7 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per a aquestes convocatòries
s'estableixen els següents nombres mínims i màxims d'alumnes que es poden sol·licitar i atorgar per a cada
acció formativa.
Quan la sol·licitant sigui una empresa amb menys de 50 treballadors/res: mínim de 4 alumnes i màxim de 15
per acció formativa.
Si l'empresa sol·licitant té 50 treballadors/res o més: mínim de 6 alumnes i màxim de 15 per acció formativa.
En qualsevol cas, quan la formació s'imparteixi per part de la pròpia empresa sol·licitant, el nombre d'alumnes
per acció formativa podrà estar comprès entre 1 i 15 participants.
En les especialitats adreçades al col·lectiu de persones amb discapacitat (DCP) el nombre d'alumnes serà com
a màxim el nombre que determini el programa formatiu.
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Sens perjudici dels apartats anteriors, a les accions formatives hi podran participar més alumnes dels atorgats,
si l'homologació de l'especialitat de l'entitat formadora o les instal·lacions de l'empresa ho permeten, fins a un
màxim de 20.

Article 7
Aplicació pressupostària i imports convocats
7.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria de 2018 és de
600.000,00 euros, amb càrrec al pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2018.
Les partides pressupostàries són:
6204D/461000140/331F/0000
6204D/469000140/331F/0000
6204D/470000140/331F/0000
6204D/481000140/331F/0000
6204D/482000140/331F/0000
7.2 L'import màxim estimat destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria anticipada de
2019 és d'1.000.000,00 euros, amb càrrec al pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any
2019.
Les partides pressupostàries són:
6204D/461000148/331F/0000
6204D/469000148/331F/0000
6204D/470000148/331F/0000
6204D/481000148/331F/0000
6204D/482000148/331F/0000
7.3 Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries,
per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la seva naturalesa
econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
7.4 La concessió de les subvencions previstes per a les convocatòries 2018 i 2019 resten condicionades a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
7.5 Les sol·licituds presentades en temps i forma en la convocatòria 2018 que no es puguin atorgar per haverse exhaurit el pressupost, o per haver transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver rebut resposta
definitiva del SEPE sobre la sol·licitud d'alta d'una especialitat a mida, es podran atendre a càrrec de crèdits
corresponents de l'exercici pressupostari de la convocatòria 2019 si l'empresa sol·licitant no ha desistit
expressament. Estaran condicionades al corresponent inici anual de gestió del Programa així com a les
disponibilitats pressupostàries del nou exercici i es mantindrà l'ordre d'entrada per instruir-les.
7.6 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.
7.7 La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària
suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes recollits a l'Ordre TMS/658/2018, de 18 de
juny, mitjançant la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2018, per a la seva gestió
per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l'àmbit laboral finançades amb
càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, incloent aquelles destinades a l'execució del Programa d'Acció
Conjunta per a la Millora de l'Atenció a les Persones Desocupades de Llarga Durada.
7.8 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria s'hagin produït renúncies i/o revocacions, es podran
assignar nous atorgaments d'accions formatives que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el
pressupost disponible i que complien els requisits per obtenir la subvenció que disposen aquestes convocatòries
seguint l'ordre de prelació d'acord amb la data de presentació al Registre de les sol·licituds.
7.9 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció,
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abans que no es dicti la resolució d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 8
Quantia
8.1 D'acord amb la base 8.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, es defineix un únic mòdul
de resultat a aplicar per determinar la quantia de la subvenció.
Els mòduls/hora aplicables són els publicats a la Resolució TSF/1892/2018, d'1 d'agost.
En cas de no assolir el 100% del compromís de contractació declarat, es reduirà proporcionalment aquest
mòdul, aplicant els percentatges següents:

Grau d'assoliment del Compromís de contractació Quantia del Mòdul de resultat a aplicar per al càlcul de
declarat per l'entitat
l'import subvencionable
100 %

100% del mòdul de resultat

del 99,99 % al 80 %

90 % del mòdul

del 79,99 % al 60 %

80 % del mòdul

del 59,99 % al 40 %

70 % del mòdul

del 39,99 % al 20 %

50 % del mòdul

Inferior al 20 %

40 % del mòdul

En qualsevol cas, d'acord amb la base 25.3 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, l'entitat ha d'haver
executat com a mínim el 35% de la formació subvencionada.
8.2 D'acord amb la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per aquestes convocatòries
en les accions formatives atorgades per a menys de 6 alumnes, previstes en cas d'empreses de menys de 50
treballadors, el mòdul econòmic que marqui la resolució que estableix els mòduls econòmics aplicables, segons
l'especialitat, es podrà incrementar en un 50%.

Article 9
Subcontractació
D'acord amb la base 19 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, les empreses sol·licitants poden
subcontractar l'execució de les accions formatives, així com també la seva gestió, segons els articles 29 i 46 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, que en desenvolupa el seu reglament.
Les empreses que vulguin subcontractar la formació podran sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
un llistat d'entitats inscrites/acreditades en el Registre d'entitats de formació en l'especialitat que sol·licitin
impartir.

Article 10
Sol·licituds i termini de presentació
10.1. Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 10 de l'annex 1 de

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

6/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7735 - 26.10.2018
CVE-DOGC-A-18297046-2018

l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.
10.2 El termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria de 2018 s'inicia el dia següent a la
publicació d'aquesta Resolució i finalitza el 16 de novembre de 2018.
10.3 El termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria anticipada de 2019 s'inicia el 19 de
novembre de 2018 i finalitza el 15 d'octubre de 2019.
10.4 Els requisits per presentar les sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en les bases 10 i 11 de
l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.

Article 11
Documentació a presentar amb la sol·licitud
11.1 D'acord amb la base 11.6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, amb les sol·licituds s'ha
d'adjuntar, també la documentació que es detalla a continuació:
a) Informe motivat del projecte formatiu, segons el model normalitzat, amb el pla d'inserció plantejat i
acreditació de la necessitat de contractació de les persones treballadores formades en cada acció formativa.
Aquest document inclourà els criteris de selecció i avaluació dels alumnes, la metodologia formativa; i si es
dirigeix a algun col·lectiu determinat. També haurà d'informar de si disposa d'un pla d'igualtat home/dona, així
com un protocol de paritat dels òrgans directius. En cas de sol·licituds d'associacions, gremis i altres entitats,
han d'incloure la informació relativa a les empreses que es comprometen a contractar els/les alumnes
formats/des, el lloc de treball que ofereixen i el perfil demandat.
b) En cas que es sol·liciti realitzar accions formatives d'alguna especialitat a mida específica pels llocs de
treball a cobrir que no estigui d'alta al Catàleg d'especialitats formatives, a més de la sol·licitud del Programa,
caldrà presentar la “Sol·licitud d'inclusió de noves especialitats formatives” juntament amb el document “Acció
formativa no mecanitzada”.
c) Quan es sol·liciti un itinerari formatiu mixt, format per mòduls formatius de diferents certificats de
professionalitat o d'una especialitat d'ús general i mòduls formatius de certificats de professionalitat caldrà
presentar el document “Acció formativa sol·licitada no mecanitzada” atès que no serà possible mecanitzar la
seva sol·licitud a GIA fins que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el doni d'alta a la convocatòria.
d) En cas d'entitats que sol·licitin la subvenció per primera vegada o que hagin modificat la seva capacitat
tècnica respecte a la gestió de les accions caldrà presentar la memòria de l'activitat de l'empresa sol·licitant.
11.2 En cas de subcontractar la formació caldrà presentar la documentació següent:
a) Còpia del contracte o conveni de col·laboració signat.
b) Declaracions responsables de l'entitat de formació subcontractada

Article 12
Requisits
Els requisits que han de complir les sol·licituds són els recollits a la base 13.2 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/170/2018, de 8 d'octubre, i a l'article 2 d'aquesta Resolució.

Article 13
Òrgan competent, resolució i recursos
L'òrgan competent per instruir el procediment, dictar la resolució, el mitjà de notificació i el règim de recursos
es regulen a les bases 14 i 15 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.
Per aquestes convocatòries el termini per resoldre les sol·licituds comptarà des de la data de presentació de la
sol·licitud, i si escau, a partir de la data d'esmena o de l'aportació documental requerida, o de la resposta del
Servicio Público de Empleo Estatal, i sempre dins de l'any pressupostari.
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Article 14
Assegurances obligatòries
Les assegurances són les previstes en les bases 5.4 i 23.d) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8
d'octubre.
L'assegurança d'accidents ha de cobrir, per a cadascun dels/de les alumnes, uns capitals mínims de 23.432,25
euros en cas de mort, i de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa.
Al catàleg d'impresos del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
http://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/ es disposa del model de
“Certificat d'assegurança d'accidents personals per a les accions de formació per a l'ocupació adreçada
prioritàriament a les persones en situació d'atur”.

Article 15
Documentació i termini d'execució
15.1 Les entitats beneficiàries podran iniciar les accions formatives a partir de la data de publicació de la
resolució d'atorgament, sempre que disposin de l'autorització per iniciar-les mitjançant l'aplicació informàtica
Gestió Integrada d'Accions (GIA) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Per tal que es consideri iniciat el conjunt d'actuacions que corresponen a la subvenció atorgada, cada entitat
beneficiària haurà d'iniciar almenys una de les accions formatives abans del 31 de desembre de l'any de la
corresponent convocatòria.
L'inici de l'acció formativa s'acreditarà mitjançant un certificat d'inici, d'acord amb el model normalitzat, signat
pel representant legal de l'entitat beneficiària, conforme s'ha iniciat l'acció formativa o bé s'ha realitzat
qualsevol actuació dirigida a la posada en marxa de les accions formatives, sigui selecció d'alumnes, informació
a les persones candidates, contractació de professorat, programació i planificació didàctica, o altres gestions.
15.2 Les accions formatives atorgades en la convocatòria 2018 hauran de finalitzar com a màxim el 31
d'octubre de 2019.
15.3 Les accions formatives atorgades en la convocatòria 2019 hauran de finalitzar com a màxim el 31
d'octubre de 2020.
15.4 La documentació mínima que acredita l'execució d'una acció formativa és la següent:
a) En relació a l'inici de les accions formatives:
Certificat d'assegurança d'accidents personals i responsabilitat civil.
Certificat d'inici.
Documentació acreditativa del procés de selecció de l'alumnat.
Fitxes del personal formador, generades per GIA,i signades pel formador. En cas de persones formadores de les
quals no constin les dades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, caldran els documents que acreditin la
seva titulació i experiència laboral, així com la seva competència docent.
Fitxes d'alumne, generades per GIA, i signades per l'alumne.
Document DL-1, generat per GIA, d'inici de l'acció formativa, amb la relació de l'alumnat inscrit.
Documents DL2, generats per GIA, per informar les altes i baixes d'alumnes.
b) En relació a la gestió i execució de les accions formatives:
Informe final d'assistència (IFA), generat per GIA.
Actes d'avaluació, generades per GIA.
Convenis i documentació relativa a les pràctiques en centres de treball, generats per qBID.
En cas de certificats de professionalitat, a més:
Documentació relativa a les proves d'avaluació de competències clau, si s'escau, en certificats de
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professionalitat de nivells 2 i 3.
Planificació de l'avaluació dels aprenentatges.
Planificació i programació didàctica.
Dossier d'avaluació dels Certificats de Professionalitat.
c) En relació a la justificació de les accions:
Memòria explicativa.
Memòria econòmica.
Fitxa d'inserció laboral.
Qüestionari d'avaluació de la qualitat de la formació dels alumnes.
La Guia de gestió i justificació de les accions de formació professional per a l'ocupació indicarà quina
documentació generada per l'aplicació GIA no s'ha de lliurar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, atès que
ja queda validada en la pròpia aplicació i quina s'ha de lliurar o custodiar per l'entitat.

Article 16
Indicadors
D'acord amb la base 29 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, les entitats beneficiàries hauran
d'informar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya els indicadors de realització i de resultats corresponents a
la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació a la
Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals – Plan Anual de Políticas de Empleo, PAPE- i al mateix Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació, PDPA, i els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Les dades d'aquests indicadors seran facilitades per l'entitat mitjançant l'aplicatiu de gestió GIA i els altres
aplicacions informàtiques que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya posi a la seva disposició, amb la
introducció de les dades dels participants, o bé directament, d'acord amb les instruccions que es publiquin a la
xarxa telemàtica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 d'octubre de 2018

Mercè Garau i Blanes
Directora

(18.297.046)
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