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R/N: 11387/ED00120

Declaració responsable del desenvolupament i subvenció del PFI. Programes de
formació i inserció del curs 2021-2022

Dades del programa de formació i inserció

Nom i cognoms del/de la representant legal del centre NIF, NIE o passaport

Nom del centre                                                                                         Codi              Núm. d’expedient

Nom del PFI Codi Grup

Declaro:

En relació amb el compliment dels requisits i les obligacions de la subvenció establerts,

1. Que l’import de la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de/d’ ___________________ euros: 
S’ha destinat íntegrament a la realització de les activitats subvencionades del PFI especificat, i s’ha 
complert el que estableixen les bases reguladores i la convocatòria.

No s’ha destinat íntegrament a la realització de les activitats subvencionades; només s’ha destinat
l’import de/d’ ___________ euros.

2. Que les activitats formatives objecte de la subvenció, que constitueixen el PFI subvencionat, han estat 
totalment gratuïtes per a l’alumnat:

Perquè no ha fet cap pagament per cap concepte relacionat amb el PFI.

Perquè, si ha fet algun pagament, se n’ha retornat l’import a tot l’alumnat del programa.

3. Que l’import percebut en concepte de subvenció ha estat registrat a la comptabilitat del centre, i s’han
pres les mesures oportunes que permeten identificar expressament, a la comptabilitat del centre,
les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per un mitjà que permet 
que el Departament d’Educació en verifiqui el finançament de la despesa.

4. Que tota la documentació original justificativa del desenvolupament del PFI i de la justificació de la 
subvenció (rebuts, factures, justificants de pagament, comptabilitat, etc.) està arxivada en el centre i estarà 
disponible a requeriment de l’Administració durant un període mínim de cinc anys o, si escau, durant el 
període superior que comuniqui el Departament d’Educació.

5. Que el PFI ha finalitzat i ha estat portat a terme d’acord amb el currículum formatiu i les instruccions 
establertes i vigents, i seguint les indicacions del Departament d’Educació, segons queda reflectit en la 
“Memòria del programa de formació i inserció (PFI) 2021-2022”, complint les condicions requerides per a la
concessió de la subvenció, i s’han fet les hores de formació que estableix el currículum dels programes.

6. Que les despeses que ha comportat el PFI estan justificades mitjançant factures o altres documents
comptables de valor probatori 
equivalent, i s’han pagat abans de finalitzar el període de justificació.

7. Que no s’han inclòs despeses corresponents a l’adquisició de material inventariable.

8. Que l’alumnat del PFI compleix els requisits fixats d’edat de no tenir el graduat en ESO i de no seguir 
estudis en el sistema educatiu ni participar en altres accions de formació en el moment d’iniciar els 
programes.

9. Que compleixo amb les obligacions establertes a la base reguladora 20.1 de l’Odre EDU/131/2021, de 16 
de juny.

10. Que no s’ha subcontractat amb tercers l’execució del programa, s’ha organitzat directament el programa i 
la formació s’ha impartit mitjançant personal propi, amb contracte laboral o equivalent, o mitjançant 
professionals independents o col·laboradors esporàdics, contractats directament pel centre. 

En relació amb les fonts de finançament

11. Que amb relació a les fonts de finançament del programa durant el curs 2021-2022, el centre:

Únicament ha rebut la subvenció de/d’ euros del Departament d’Educació.

Ha rebut més d’una subvenció i ha presentat les corresponents justificacions de despeses segons el 
detall següent:
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Organisme de procedència Import atorgat Despesa justificada

Departamentd’Educació

Total

cel·les Import 
atorgat i bloquejar

justificada i bloquejar12. Que està arxivada al centre una còpia de la justificació i de la memòria presentada als altres ens dels
quals ha rebut subvenció.

Signatura electrònica del/de la representant legal del centre


	Declaració responsable del desenvolupament i subvenció del PFI. Programes de formació i inserció del curs 2021-2022
	Dades del programa de formació i inserció
	Declaro:
	En relació amb el compliment dels requisits i les obligacions de la subvenció establerts
	En relació amb les fonts de finançament

	Nom i cognoms delde la representant legal del centre: 
	Nif,Nie, Passaport: 
	Nom del centre: 
	CodiCentre: 
	Num: 
	Expedient: 

	Nom del PFI: 
	CodiPFI: 
	Grup: 
	Import de la subvenció: 
	Import atorgad: Off
	Import destinat: 
	Gratuïtes: Off
	Subvenció rebuda: 
	Finançament rebut: Off
	ImportEducació: 
	DespesaEducació: 
	OrganismeProcedència: 
	ImportOrganisme: 
	DespesaOrganisme: 
	TotalAtorgat: 0
	TotalDespesa: 0


