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Nota informativa Relativa a la Resolució de la Dire cció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especi al per la qual s’obre la 
convocatòria dels Premis ImpulsFP a la Formació Pro fessional de Catalunya per al 
curs 2020-2021. 

 

1. Import afectat a la convocatòria 

La Resolució de 16 de desembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, 
per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 15 de desembre de 2020, pel qual es 
distribueix el crèdit destinat a les Comunitats Autònomes, per a finançar el “Plan de Formación 
Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad”, dels quals 125.000,00 € 
quedaran afectats per a aquesta convocatòria. 

 

2. Premis 

Els imports dels premis dels centres guanyadors seran, per a cada Servei Territorial/CEB, 
els següents: 

• Modalitat 1: Projectes emprenedors en les categories de CFGS, CFGM i PFI. 
 

Premis  CFGS CFGM PFI 
1r premi 700€ 700€ 700€ 
2n premi 500€ 500€ 500€ 
3r premi 300€ 300€ 300€ 
Accèssits Diploma Diploma Diploma 

 

• Modalitat 2: Projectes innovadors en les categories de CFGS, CFGM i PFI. 
 

Premis  CFGS CFGM PFI 
1r premi 700€ 700€ 700€ 
2n premi 500€ 500€ 500€ 
3r premi 300€ 300€ 300€ 
Accèssits Diploma Diploma Diploma 

 

• Modalitat 3: Projecte d’excel·lència professional. 

 
 
 

 
 
 
 

Premis  CFGS o CFGM o PFI  
Premi únic 1000€ 
Accèssits Diploma 
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3. Finançament 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la qualitat en la formació 
professional del sistema educatiu, finançades pel Ministerio de Educación y Formación 
Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar aquest 
finançament en les actuacions que se’n derivin. 

 
Els centres organitzadors rebran una assignació econòmica equivalent a l’import dels premis 
més 2.500,00€ per a les despeses de gestió de l’organització. 
 

 
4. Documentació del projecte 

La documentació mínima necessària per enviar al tribunal del centre de referència del servei 
territorial del concurs és:  
 

• Projecte en format lliure però digital  
• Presentació de 5 diapositives (per a la difusió). 
 
El lliurament de la documentació dels projectes que participen en el concurs territorial la 
realitzaran els centres dels participants a través de la plataforma MFLEX 
 
 
5. Contractació 
 
En cas de que els centres organitzadors realitzin adquisició de productes o serveis per a la 
gestió, els instituts han de realitzar la contractació de proveïdors de productes i serveis 
segons la normativa vigent per contractes menors, segons Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (BOE núm. 272, de 9.11.2017) i la Directiva 2014/24/UE del Parlament europeu i 
del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública i per la qual es deroga la 
Directiva 2004/18/CE. 

 

6. Justificació 

6.1-    Els instituts organitzadors han de justificar la despesa abans del 19 d’abril de 2021, 
segons les instruccions específiques que es facilitaran als centres organitzadors, mitjançant 
la plataforma Odissea a l’aula Despesa i justificació econòmica per a centres amb 
assignacions econòmiques d’accions amb cofinançament amb fons externs. 
. 
6.2-    Els Instituts han de complir amb les condicions especificades a les instruccions, en 
especial pel que fa a la documentació i procés de justificació dels fons, del contrari s’haurà 
de reemborsar l’import de la dotació que no disposi de la conformitat d’acceptació per part 
de la DGFPIERE. 
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7. Retorns  
 

Els imports no gastats i els imports no justificats s’hauran de retornar al Departament 
d’Educació. 

 

 
 
Actuacions finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i cofinançades 
pel Fons Social Europeu. 
 

 


