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ANNEX II 

Documentació 

 
Tant la sol·licitud, com la documentació que a continuació s'enumera per a cada una de les accions, 
s'enviaran atenent allò que s’especifica  en el punt 1 de la PART II: DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 
I FINANCERES del document general de la Convocatòria: PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 
TERMINI, FORMA I LLOC.  
 
En cap cas no es podrà acceptar cap sol·licitud ni documentació amb matasegells de correus o de 

registres d'entrada de l'Administració posteriors al termini de presentació. 

 
Les sol·licituds han d'estar firmades en original pel representant legal de la institució. En cas d'estar 
firmada per una altra persona, en absència del representant legal, s'haurà d'acreditar 
documentalment la raó per a aquesta substitució. 
 
CATALUNYA: 
 
En totes les accions Comenius cal lliurar tres formularis: 
- Dos per correu administratiu, un a l’OAPEE i l’altre als Serveis Centrals del Departament 
d’Ensenyament. 
- Una tercera còpia s’ha de lliurar als SSTT corresponents o al CEB 

 
L'Agència Estatal podrà demanar al sol·licitant, en cas de dubtes, evidències concretes sobre el 
contingut de la sol·licitud o sobre l'activitat prèvia de l'entitat sol·licitant descrita a l'esmentada 
sol·licitud. 
 
1. COMENIUS 

 
1. 1. Associacions escolars 

 
Els centres educatius que sol·licitin subvencions per a associacions escolars Comenius hauran 
d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a continuació a l'Organisme Autònom 
Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de l'Administració educativa que correspongui 
d’aquelles que figuren a l'annex III: 
 

a. Els centres coordinadors, còpia en paper del formulari de sol·licitud conjunt per a associacions 

escolars Comenius que han emplenat en línia, en la llengua de treball de l'associació, amb firma 

original del director o directora del centre educatiu i segell. Els centres associats, còpia en paper 

del formulari de sol·licitud conjunt per a associacions escolars Comenius, que ha emplenat i enviat 

el coordinador de l'associació, amb firma original del representant legal del centre espanyol i 

segell. El formulari dels associats ha de ser idèntic al dels coordinadors i ha de presentar-se en la 

llengua de treball de l'associació. 
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b. Aprovació del projecte pel Consell Escolar o òrgan col·legiat que el substitueixi. 

 

c. Certificat de la Direcció del centre on s'indiqui el nombre i el nom del professorat implicat en el 

projecte, així com les matèries o àrees que dóna i la seva funció en el desenvolupament del 

projecte. 

 
En cas de mobilitat de l'alumnat, els directors o directores dels centres sol·licitants demanaran les 
oportunes autoritzacions al pare, mare, tutor o tutora legal, que quedaran, arxivades en el centre. 
 
1.2. Associacions Comenius Regio 

 
Les institucions candidates hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a 
continuació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de 
l'Administració educativa que correspongui de les que figuren a l'annex III: 
 

a. Formulari de sol·licitud en paper corresponent a associacions Comenius Regio, degudament 

emplenat amb segell i firma original del representant legal. 

 

b. Cartes de compromís de tots els socis locals, degudament firmades i segellades. 

 

C . CD amb el formulari de sol·licitud en format Word. (Cal tenir en compte que no existeix la 

possibilitat de presentar la sol·licitud en línia). 

 

1.3. Visites preparatòries 

 

Els centres o institucions que desitgin realitzar una visita preparatòria o assistir en un seminari de 
contacte per establir un projecte Comenius hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se 
cita a continuació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de 
l'Administració educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 
 

a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud de visita preparatòria que s'ha emplenat i enviat en 

línia, amb firma original del representant legal i segell. 

 

b. En el cas de les visites preparatòries, s'adjuntarà carta d'invitació del centre organitzador de la 

visita preparatòria i programa detallat d’aquesta. 

 
1.4. Centres d'acollida d'ajudants Comenius 

 
Els centres educatius que optin a ser centre d’acollida, hauran d’enviar, un exemplar de la 
documentació que se cita a continuació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un 
altre a l’adreça  de l'Administració educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 
 

a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud per a centres d’acollida d'ajudants Comenius que s'ha 

emplenat en línia, amb firma original del director o directora del centre educatiu i segell. 
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Cada centre presentarà un únic formulari per als diferents perfils d'ajudant que desitgi acollir. 

 
 
 
 
1.5. Ajudanties 
 
Les persones candidates hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a continuació 
a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de l'Administració 
educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 
 

a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud per a ajudanties Comenius que s'ha emplenat en línia, 

amb les firmes necessàries originals i segell, en el seu cas. 

b. Acreditació oficial dels estudis realitzats i del coneixement de llengües: certificat acadèmic oficial 

d'haver completat almenys dos cursos acadèmics o 120 crèdits ECTS d'estudis que condueixen 

directament a la docència, o certificat d'estar cursant o haver finalitzat el Màster Universitari en 

Formació del Professorat o certificat oficial del Curs d'Adaptació Pedagògica. 

 

1.6. Ajuts per a la formació contínua del personal educatiu 

 
Les persones candidates hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a continuació 
a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de l'Administració 
educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 
 

a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud de formació contínua Comenius amb les firmes 

necessàries originals i segell, en el seu cas, del formulari de sol·licitud que s'ha enviat en línia. 

 

 b. Acreditació del nivell de coneixements de la llengua en la qual s’imparteix l'activitat de formació 

 

 c. En cas de conferències, congressos etc, informació sobre l'activitat que es realitzarà 

(preprograma o informació general facilitats per la institució organitzadora). 

 

 d. Informació sobre el curs, sempre que no sigui del catàleg Comenius-Grundtvig. 

 

 e. Invitació de la institució d'acollida i pla d'activitats que es realitzaran en el cas de visites i 

observació de bones pràctiques (job-shadowing) 

 

f. Document acreditatiu de la categoria professional o situació laboral de la persona sol·licitant 

(nomenament, contracte, certificat etc).  
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g. Quan correspongui, document que acrediti que es troba en situació de desocupació i document 

que demostri que s'està reciclant per incorporar-se en un lloc de treball relacionat amb l'educació 

escolar. 

 
 

 

 

1.7. Mobilitat d'Alumnat Comenius 

 

Els centres candidats hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a continuació a 
l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de l'Administració 
educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 
 

a. Formulari de sol·licitud en paper, corresponent a mobilitat d'alumnat Comenius, 

degudament complimentat, firmat pel director o directora del centre educatiu i segell. 

 

b. CD amb el formulari de sol·licitud en format Word. (Cal tenir en compte que no existeix la 

possibilitat de presentar la sol·licitud en línia). 
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2. ERASMUS 

 

2.1. Mobilitat d'institucions 

 

Les institucions d'educació superior que desitgin participar en aquest tipus d'acció, hauran d’enviar 
la següent documentació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus: 

 
a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud d'ajuts a la mobilitat (mobilitat d'estudiants per a 

estudis i pràctiques, mobilitat de personal de les institucions d'ensenyament superior i d'empreses 

per a docència i formació, i organització de la mobilitat) que s'ha emplenat en línia, amb firma 

original del representant legal i segell. 

 
En cas d'organismes o institucions que no siguin públics, a fi de permetre l'avaluació de la seva 
capacitat financera, hauran de presentar a més: 
 

1. Si es tracta de sol·licituds de subvenció superior a 25.000 €, una còpia dels documents 

comptables oficials corresponents a l'últim exercici econòmic anual tancat següents: 

 

a. Comptes anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria Econòmica), 
firmats, amb identificació del/s firmant/s i segellats (tots els fulls). 
b. Còpia de l'acta d'aprovació dels comptes per l'òrgan amb capacitat per a això en cada cas 
(Junta de Socis en una S.L., Patronat d'una fundació, òrgan de govern d'una secció sindical, 
etc.) 
c. Certificat o escrit firmat per la persona o persones representants legals, que els comptes la 
còpia dels quals s'aporta són les aprovades, i les referides a l'acta corresponent. 

 

2. Si es tracta de subvencions superiors a 500.000 €, un informe d'auditoria externa realitzat per un 

auditor autoritzat certificant els comptes de l'últim exercici econòmic disponible. 

 
2.2.  Consorcis 

 

Les organitzacions coordinadores de consorcis que desitgin obtenir fons per a la mobilitat 
d'estudiants en pràctiques de les institucions d'educació superior sòcies, hauran d’enviar la següent 
documentació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus: 
 

a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud d'ajuts per a consorcis que s'ha emplenat en línia, 

amb firma original del representant legal i segell. 

 

b. "Cartes de compromís"
1
 de cadascuna de les institucions sòcies. 

                                                 
1 No cal presentar els originals de la carta de compromís, s'acceptaran còpies i exemplars enviats per fax. 



 

 
 

 

 

  
Convocatòria Nacional de Propostes PAP 2013-Annex II 6/18 

 

 
En cas d'organismes o institucions que no siguin públics, a fi de permetre l'avaluació de la seva 
capacitat financera, hauran de presentar a més: 
 

1. Si es tracta de sol·licituds de subvenció superior a 25.000 €, una còpia dels documents 

comptables oficials corresponents a l'últim exercici econòmic anual tancat següents: 

 

a. Comptes anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria Econòmica), 
firmats, amb identificació del/s firmant/s i segellades (tots els fulls). 
b. Còpia de l'acta d'aprovació dels comptes per l'òrgan amb capacitat per a això en cada cas 
(Junta de Socis en una S.L., Patronat d'una fundació, òrgan de govern d'una secció sindical, etc) 
c. Certificat o escrit firmat per la persona o persones representants legals, que els comptes la 
còpia dels quals s'aporta són les aprovades, i les referides a l'acta corresponent. 

 

2. Si es tracta de subvencions superiors a 500.000 €, un informe d'auditoria externa realitzat per un 

auditor autoritzat certificant els comptes de l'últim exercici econòmic disponible. 

 
Els consorcis amb Certificat de Pràctiques Erasmus en vigor no hauran d'emplenar l'apartat 5 del 
formulari, on es detalla el projecte de mobilitat. 
 
Els consorcis amb experiència, que necessitin obtenir un nou Certificat de Pràctiques Erasmus 
hauran de superar un procés d'avaluació, després del qual se'ls podrà concedir un certificat amb una 
validesa d' un any. 
 

2.3. Programes Intensius 

 

Les institucions d'educació superior coordinadores hauran d’enviar la següent documentació a 
l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus: 
 

a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud d'ajuts per a programes intensius que s'ha emplenat 

en línia, amb firma original del representant legal i segell. 

 

b. "Cartes de compromís"
2
 de cada una de les institucions sòcies. 

                                                 
2 No cal presentar els originals de la carta de compromís, s'acceptaran còpies i exemplars enviats per fax. 
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En cas d'organismes o institucions que no siguin públics, a fi de permetre l'avaluació de la seva 
capacitat financera, hauran de presentar a més: 
 

1. Si es tracta de sol·licituds de subvenció superior a 25.000 €, una còpia dels documents 

comptables oficials corresponents a l'últim exercici econòmic anual tancat següents: 

  

a. Comptes anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria Econòmica), 
firmats, amb identificació del/s) firmant/s i segellades (tots els fulls). 
b. Còpia de l'acta d'aprovació dels comptes per l'òrgan amb capacitat per a això en cada cas 
(Junta de Socis en una S.L., Patronat d'una fundació, òrgan de govern d'una secció sindical, 
etc.) 
c. Certificat o escrit firmat per la persona o persones representants legals, que els comptes la 
còpia dels quals s'aporta són les aprovades, i les referides a l'acta corresponent. 

 

2. Si es tracta de subvencions superiors a 500.000 €, un informe d'auditoria externa realitzat per un 

auditor autoritzat certificant els comptes de l'últim exercici econòmic disponible. 

 

2.4. Organització de Cursos Intensius de Llengua Erasmus 

 

Les institucions d'educació superior o altres organitzacions que desitgin obtenir fons per a 
l'organització d'aquests cursos hauran d’enviar la següent documentació a l'Organisme Autònom 
Programes Educatius Europeus: 
 

a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud d'ajuts per a l'organització d'EILC (Erasmus Intensive 

Language Courses, Cursos Intensius de Llengua Erasmus) que s'ha emplenat  en línia, amb 

firma original del representant legal i segell. 

 
En cas d'organismes o institucions que no siguin públics, a fi de permetre l'avaluació de la seva 
capacitat financera, hauran de presentar a més: 
 

1. Si es tracta de sol·licituds de subvenció superior a 25.000 €, una còpia dels documents 

comptables oficials corresponents a l'últim exercici econòmic anual tancat següents: 

 

a. Comptes anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria Econòmica), 
firmats, amb identificació del/s firmant/s i segellades (tots els fulls). 
b. Còpia de l'acta d'aprovació dels comptes per l'òrgan amb capacitat per a això en cada cas 
(Junta de Socis en una S.L., Patronat d'una fundació, òrgan de govern d'una secció sindical, etc) 
c. Certificat o escrit firmat per la persona o persones representants legals, que els comptes la 
còpia dels quals s'aporta són les aprovades, i les referides a l'acta corresponent. 

 

2. Si es tracta de subvencions superiors a 500.000 €, un informe d'auditoria externa realitzat per un 

auditor autoritzat certificant els comptes de l'últim exercici econòmic disponible. 



 

 
 

 

 

  
Convocatòria Nacional de Propostes PAP 2013-Annex II 8/18 

 

 
 

2.5. Visites preparatòries 

 

Les institucions d'educació superior o altres organitzacions que desitgin obtenir fons per participar 
en aquesta acció, hauran d’enviar la següent documentació a l'Organisme Autònom Programes 
Educatius Europeus: 
 

a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud d'ajuts per a visites preparatòries que s'ha emplenat 

en línia, amb firma original del representant legal i firma. 

 

b. En el cas de les visites preparatòries, s'adjuntarà carta d'invitació del centre organitzador de la 

visita preparatòria i programa detallat d’aquesta. 

 

2.6. Necessitats especials 

 

Les institucions d'educació superior, els programes intensius i els consorcis que desitgin obtenir fons 
per a ajuts a la mobilitat d'estudiants i personal amb necessitats especials (discapacitat greu), 
hauran d’enviar la següent documentació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus: 
 

a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud d'ajuts per a necessitats especials que s'ha emplenat 

en línia, amb firma original del representant legal i firma. 

 

b. Certificat mèdic oficial (original i datat amb menys de tres mesos d'antelació). 

 

c. Còpia compulsada del certificat de discapacitat. 
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3. LEONARDO DA VINCI 

 

Les institucions sol·licitants de finançament en les següents accions descentralitzades Leonardo da 
Vinci hauran d'enviar la documentació relacionada en els subapartats següents a Programa 
Leonardo da Vinci- (Organisme Autònom Programes Educatius Europeus) C Gustavo Fernández 
Balbuena 13, 3a planta, 28002 . Madrid 
 
3.1. Projectes de Mobilitat 

 
 Original i dues còpies en paper del formulari de sol·licitud d'ajuts per a estades de mobilitat 

Leonardo da Vinci,que s'ha emplenat en línia, amb firma original del representant legal i segell 

 

 Original i dues còpies de les cartes de compromís dels socis que apareguin a la 

sol·licitud 

 

Tres còpies en CD de la proposta, del pressupost del projecte en format full de càlcul i de les 

cartes de compromís (escanejades) 

 

 Còpia de document oficial que acrediti que l'entitat està legalment constituïda (escriptura de 

constitució, estatuts de l'entitat, acta fundacional o document similar en funció de la legislació 

aplicable a cada entitat). En el cas d'organismes públics, còpia de la resolució, llei, decret o decisió 

que estableix la constitució de l'entitat sol·licitant. En el seu defecte copia de qualsevol document 

oficial que acrediti la creació de l'entitat. 

 
En cas d'organismes o institucions que no siguin públics, a fi de permetre l'avaluació de la seva 
capacitat financera, hauran de presentar: 
 

1. Si es tracta de sol·licituds de subvenció superior a 25.000 €, una còpia dels documents 

comptables oficials corresponents a l'últim exercici econòmic anual tancat següents: 

 

a. Comptes anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria Econòmica), 
firmats, amb identificació del/s firmant/s i segellades (tots els fulls). 
b. Còpia de l'acta d'aprovació dels comptes per l'òrgan amb capacitat per a això en cada cas 
(Junta de Socis en una S.L. Patronat d'una fundació, òrgan de govern d'una secció sindical, etc) 
c. Certificat o escrit firmat pel la representant legal, que els comptes la còpia dels quals 
s'aporta són les aprovades, i les referides a l'acta corresponent. 

 

2. Si es tracta de subvencions superiors a 500.000 €, un informe d'auditoria externa realitzat per un 

auditor autoritzat certificant els comptes de l'últim exercici econòmic disponible. 
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3.2. Projectes multilaterals de transferència d'innovació 

 

a) Original i dues còpies en paper del formulari de sol·licitud d'ajuts per a projectes multilaterals de 

Transferència d'Innovació que s'ha emplenat en línia, amb firma original del representant legal i 

segell. 

b) Declaració d'honor (apartat H del formulari de sol·licitud) firmada pel representant legal de la 

institució sol·licitant. 

c) Dues còpies en paper del full de càlcul del pressupost del projecte, amb firma original del 

representant legal i segell. 

d) Còpia de document oficial que acrediti que l'entitat està legalment constituïda (escriptura de 

constitució, estatuts de l'entitat, acta fundacional o document similar en funció de la legislació 

aplicable a cada entitat). 

e) Tres CDs o suports USB contenint, cadascun d'ells, els següents arxius: 

I. El formulari de sol·licitud en format .pdf (el mateix format que aquell que s’ha enviat 

en línia, no s'acceptaran documents escanejats). 

II. Full de càlcul del pressupost del projecte, en format .xls. 

III. Cartes de compromís (escanejades en format .pdf) de, almenys, el nombre mínim de 

socis. 

IV. Curriculum Vitae del personal clau implicat en l'execució del projecte (en format .pdf o 

.doc). 

f) Tres còpies del producte o resultat en què es basa la proposta. 

 

En cas d'organismes o institucions que no siguin públics, a fi de permetre l'avaluació de la seva 

capacitat financera, hauran de presentar: 

 

1. Si es tracta de sol·licituds de subvenció superior a 25.000 €, els següents documents 

comptables oficials corresponents a l'últim exercici econòmic anual tancat: 

a. Dues còpies en paper dels Comptes anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues 

i Guanys i Memòria Econòmica), firmats, amb identificació del/s firmant/s i 

segellades (tots els fulls). 
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b. Certificat o escrit firmat pel representant legal, que els comptes la còpia dels quals 

s'aporta són els aprovats, 

c. Formulari de dades comptables (en format .xls) a CD (o suporti USB), degudament 

emplenat, per a l'avaluació de la capacitat financera de l'entitat sol·licitant (les dades 

facilitades han de ser coincidents amb els dels documents comptables adjunts). 

 

2. Si es tracta de subvencions superiors a 500.000 €, un informe d'auditoria externa realitzat per un 

auditor autoritzat certificant els comptes de l'últim exercici econòmic disponible. 

 

3.3. Associacions Leonardo da Vinci 

 
Copia en paper del formulari de sol·licitud conjunt, que ha emplenat i enviat electrònicament el 

coordinador de l'associació, amb firma original del representant legal i segell.
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3.4. Visites preparatòries 

 

Les institucions que desitgin realitzar una visita preparatòria o assistir a un seminari de contacte per 
establir un projecte Leonardo da Vinci hauran d’enviar, al Programa Leonardo da Vinci (OAPEE), un 
exemplar de la documentació que se cita a continuació 

 
a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud d'ajuts per a visites preparatòries que s'ha emplenat 

en línia, amb firma original del representant legal i segell. 

 

b. En el cas de les visites preparatòries, s'adjuntarà carta d'invitació del centre organitzador de la 

visita preparatòria i programa detallat d’aquesta. 
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4. GRUNDTVIG 

 

4.1. Associacions d'aprenentatge 

 
Les institucions coordinadores i associades hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se 
cita a continuació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de 
l'Administració educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 
 

a. Les institucions coordinadores, còpia en paper del formulari de sol·licitud conjunt per a 

associacions d'aprenentatge Grundtvig que han emplenat en línia, en la llengua de treball de 

l'associació, amb firma original del representant legal de la institució i segell. Les institucions 

associades, copia en paper del formulari de sol·licitud conjunt per a associacions d'aprenentatge 

Grundtvig, que ha emplenat i enviat el coordinador de l'associació, amb segell i firma original del 

representant legal de la institució espanyola. El formulari de les institucions associades ha de ser 

idèntic al de les coordinadores i ha de presentar-se en la llengua de treball de l'associació. 

 

b. Si la sol·licitud és presentada per un centre educatiu, s'haurà d'adjuntar l'aprovació del projecte 

pel Consell Escolar o òrgan equivalent, en la qual s'inclogui una relació del professorat implicat en 

el projecte, àrees que imparteix i la seva funció en el desenvolupament del projecte. 

 

c. Si la institució sol·licitant no és un centre educatiu públic, haurà de presentar estatuts, comptes 

anuals complets, incloent memòria d'activitat de l'últim exercici fiscal tancat en la data de la 

presentació de la sol·licitud. Als documents s'ha d'acreditar que desenvolupen plans sistemàtics 

d'educació de persones adultes com a part de les seves funcions. 

 
4.2. Visites preparatòries 

 
Les institucions que desitgin realitzar una visita preparatòria o assistir en un seminari de contacte 
per establir un projecte Grundtvig hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a 
continuació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de 
l'Administració educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 

 
a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud d'ajuts per a visites preparatòries que s'ha emplenat 

en línia, amb firma original del representant legal i firma. 

 

b. En el cas de les visites preparatòries, s'adjuntarà carta d'invitació del centre organitzador de la 

visita preparatòria i programa detallat d’aquesta. 

 

c. Si la institució sol·licitant no és un centre educatiu públic, haurà de presentar estatuts, per 

acreditar que desenvolupen plans sistemàtics d'educació de persones adultes com a part de les 

seves funcions. 
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4.3. Ajuts per a la formació del personal d'educació de persones adultes 

 

Les persones candidates hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a continuació 
a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de l'Administració 
educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 

 
a. Copia en paper del formulari de sol·licitud de formació del personal d'educació de persones 

adultes amb les firmes necessàries originals i segell, en el seu cas, que s'ha enviat en línia. 

 

b. Acreditació del nivell de coneixements de la llengua en la qual s’imparteix  l'activitat de 

formació. 

 

c. Si el candidat o la candidata presta els seus serveis en una organització privada, haurà de 

presentar prova recent de la seva existència i prova de la seva relació amb l'educació de persones 

adultes. 

 

d. Informació sobre el curs (preprograma o informació general sobre el curs facilitats per la 

institució organitzadora, sempre que no sigui del catàleg Comenius-Grundtivig). 

 

e. Document acreditatiu de la categoria professional o situació laboral de la persona sol·licitant 

(nomenament, contracte, certificat etc.). 

 

f. Quan correspongui, document que acrediti que es troba en situació de desocupació i document 

que demostri que s'està reciclant per incorporar-se a un lloc de treball relacionat amb l'educació de 

persones adultes. 
 
4.4. Ajudants 

 
Les persones candidates hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a continuació 
a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de l'Administració 
educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 
 

 Formulari de sol·licitud en paper per a ajudanties Grundtvig, degudament emplenat 

amb el segell i les firmes necessàries originals. 

 Una còpia a CD del formulari en format Word. 
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 Carta d'invitació de l'organització d'acollida, segons model proporcionat per l'Agència 

Estatal.  L'esmentada carta, escrita en paper amb la capçalera oficial de l'organització, ha 

d'incloure un pla detallat de les activitats que l'ajudant realitzarà durant la seva estada així 

com la firma original del representant legal i el segell de la institució. 

 Document acreditatiu de la categoria professional o situació laboral de la persona 

sol·licitant (nomenament, contracte, certificat, etc). 

 Quan correspongui, document que acrediti que el sol·licitant es troba en situació de 

desocupació i document que demostri que s'està reciclant per incorporar-se a un lloc de 

treball relacionat amb l'educació d'adults. 

 Acreditació del nivell de coneixements de la llengua de comunicació amb 

l'organització d'acollida i/o de la llengua de treball de l'ajudantia. 

 En el cas d'estudiants, certificat acadèmic dels estudis realitzats fins al moment. 

 En el cas de persones titulades, certificat de la titulació acadèmica . 

Cal tenir en compte que no existeix la possibilitat d'enviar la sol·licitud d'aquesta acció en línia. 
 
4.5. Seminaris 

 

Les institucions sol·licitants hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a 
continuació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de 
l'Administració educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 

 
a. Formulari de sol·licitud en paper corresponent a seminaris Grundtvig, degudament emplenat 

amb segell i firma original del representant legal. 

 

b. Una còpia a CD del formulari en format Word. 

 

c. Si la institució sol·licitant no és un centre educatiu públic, haurà de presentar estatuts, comptes 

anuals complets, incloent memòria d'activitat de l'últim exercici fiscal tancat en la data de la 

presentació de la sol·licitud. 

 
Cal tenir en compte que no existeix la possibilitat d'enviar la sol·licitud d'aquesta acció en línia. 
 

En cas d'organismes o institucions que no siguin públics, a fi de permetre l'avaluació de la seva 
capacitat financera, hauran de presentar: 
 

1. Si es tracta de sol·licituds de subvenció superior a 25.000 €, una còpia dels documents 

comptables oficials corresponents a l'últim exercici econòmic anual tancat següents: 

 

a. Comptes anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria Econòmica), 
firmats, amb identificació del/s firmant/s i segellades (tots els fulls). 
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b. Còpia de l'acta d'aprovació dels comptes per l'òrgan amb capacitat per a això en cada cas 
(Junta de Socis en una S.L. Patronat d'una fundació, òrgan de govern d'una secció sindical, etc.) 
c. Certificat o escrit firmat per la persona o persones representants legals, que els comptes la 
còpia dels quals s'aporta són les aprovades, i les referides a l'acta corresponent. 

 

4.6. Visites i intercanvis de personal d'educació de persones adultes 

 

Les persones candidates hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a continuació 
a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça de l'Administració 
educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 
 

 

a. Formulari de sol·licitud en paper de visites i intercanvis Grundtvig amb les firmes necessàries 

originals i segell. 

 

b. Una còpia a CD del formulari en format Word 

 

c. Acreditació del nivell de coneixements de la llengua a la qual s’imparteix l'activitat de formació. 

 

d. Si el candidat o la candidata presta els seus serveis en una organització privada, haurà de 

presentar prova recent de la seva existència i prova de la seva relació amb l'educació de persones 

adultes. 

 

e. Document acreditatiu de la categoria professional o situació laboral de la persona sol·licitant 

(nomenament, contracte, certificat etc.). 

 

f. Quan correspongui, document que acrediti que es troba en situació de desocupació i document 

que demostri que s'està reciclant per incorporar-se a un lloc de treball relacionat amb l'educació de 

persones adultes. 

 

f. Invitació de la institució d'acollida i pla d'activitats que es realitzaran en el cas de visites i 

observació de bones pràctiques (job-shadowing) . 

 

g. Informació sobre l'activitat que realitzarà (en cas de conferència, congrés etc..). 

 
Cal tenir en compte que no existeix la possibilitat d'enviar la sol·licitud d'aquesta acció en línia. 
 

4.7. Projectes de Voluntariat per a persones grans 

 
Les institucions sol·licitants hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a 
continuació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça  de 
l'Administració educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 
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a. Formulari de sol·licitud en paper corresponent a projectes de voluntariat per a persones grans, 

degudament emplenat amb segell i firma original del representant legal. 

 

b. Una còpia a CD del formulari en format Word. 

 

c. Si la institució sol·licitant no és un centre educatiu públic, haurà de presentar estatuts, comptes 

anuals complets, incloent memòria d'activitat de l'últim exercici fiscal tancat a la data de la 

presentació de la sol·licitud. 

 

 
Cal tenir en compte que no existeix la possibilitat d'enviar la sol·licitud d'aquesta acció en línia. 
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5. VISITES D'ESTUDI 

 

Les persones candidates hauran d’enviar, un exemplar de la documentació que se cita a continuació 
a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i un altre, a l’adreça  de l'Administració 
educativa que correspongui d’aquelles que figuren a l'annex III: 
 

a. Còpia en paper del formulari de sol·licitud emplenat en línia, amb les firmes necessàries 

originals i segell, en el seu cas. Les sol·licituds s'han de realitzar en la llengua de treball de la 

primera visita sol·licitada. 

 

b. Acreditació dels coneixements de la llengua de treball de la visita sol·licitada en primer lloc. 

 

c. Acreditació de la competència en altres llengües comunitàries, en el cas que les altres visites 

sol·licitades es desenvolupin en una altra llengua diferent. 

 

d. Prova que en el moment de realitzar la sol·licitud s'està participant en projectes d'innovació, si 

procedeix. 

 

e. Certificat del Director/a del centre que ha estat persona de contacte o tutor d'alumnat estranger 

en la Mobilitat d'Alumnat Comenius, si procedeix. 

 

f. Certificat del responsable de la institució que ha estat coordinador Erasmus, si procedeix. 

 

 g. Certificat del responsable de la institució que ha estat coordinador de projectes Leonardo, si 

procedeix. 

 


