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INSTRUCCIÓ 19/2017 

PER A LA DETERMINACIÓ DE L’IMPORT  DE DESPESES DE PERSONAL PROPI DE LA 
GENERALITAT A CERTIFICAR EN OPERACIONS COFINANÇADES PER FSE 

Aquesta instrucció detalla el procés a seguir per calcular l’import de la despesa del personal 
propi de la Generalitat de Catalunya que es vol certificar, així com les evidències documentals 
mínimes a disposar per tal de garantir la despesa. 

S’han identificat dues opcions per tal de determinar l’import de la despesa de personal propi 
de la Generalitat de Catalunya: despesa real o bé per mòduls.  

Es recomana, sempre que sigui possible, la utilització de mòduls, Aquesta opció, però, 
requereix un sistema fiable de registre d’assistències del personal. En cas de no disposar 
d’aquest, caldrà utilitzar l’acreditació mitjançant despesa real. 

1 IDENTIFICACIÓ IMPORT DESPESA REAL 

1.1 Unitats responsables: 

El servei de Recursos Humans del departament/organisme que correspongui és la unitat 
responsable de la determinació de l’import de despesa de personal directe vinculat a la 
operació que es vol certificar.  

El servei de Gestió Econòmica del departament/organisme que correspongui és la unitat 
responsable de facilitar la informació relativa al pagament de la despesa certificable. 

Es recomana una persona/unitat responsable de recollir total la informació necessària per 
poder seguir la pista d’auditoria, així com per actuar com a interlocutor únic amb l’Organisme 
Intermedi. 

1.2 Extracció dels imports bruts: 

S’identificarà, per a cada centre de treball i pel període de durada d’execució del projecte a 
certificar, les persones que hi han participat. A aquests efectes, caldrà disposar d’una relació 
de totes les persones treballadores a imputar, en la qual hi costarà: 

Dades identificadores de la persona treballadora: 

 NIF 
 Nom i cognoms 
 Centre de treball 

Dades identificadores de la relació laboral: 

- Data inici període a certificar 
- Data fi període a certificar 
- Tipus de relació laboral (funcionari/laboral/interí) 



 

 

2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  I

N
19

2
01

70
1 

- Jornada (ordinària, inferior a la normal o superior a la normal) 

Dades identificadores a la nòmina: 

- Import líquid 
- Import brut 
- Quota obrera 
- IRPF 
- Quota patronal 

Dades identificadores de l’actuació en la que participa. El detall a facilitar en aquest 
apartat dependrà del tipus d’actuació. Ha de permetre vincular la persona que s’imputa amb 
les tasques que realitza vinculades a l’actuació. Com a exemple, es posa el cas d’actuacions 
de formació: 

- Identificació de l’acció a la que participen: codi acció 
- Denominació de l’acció 
- Data d’inici del període a imputar 
- Data fi del període a imputar 
- Hores curs 
- Hores de formació impartides (per tal de comprovar l’execució de la formació) 

Dades identificadores del pagament: 

- Núm. pagament salaris (ADOP generat per RH) 
- Mes/any pagament salaris (ADOP generat per RH) 
- Data pagament ADOP salaris  
- Núm. pagament SS (ADOP generat per RH) 
- Mes/any pagament Quota Patronal – SS (ADOP generat per RH) 
- Data pagament ADOP Quota Patronal SS  
- Manament de pagament Quota Obrera (generat per RH a partir ADOP nòmina) 
- Mes/any pagament Quota Obrera 
- Data pagament Quota Obrera 
- Manament de pagament IRPF (generat per RH a partir ADOP nòmina) 
- Mes/any pagament IRPF 
- Data pagament IRPF 

Import a certificar (per a cada treballador/a i mes) 

Per a la obtenció del grup de dades identificadores de la persona treballadora, relació laboral 
i nòmina, s’actuarà de la següent manera: 

La unitat responsable de l’operació haurà d’indicar a RH els criteris per fer l’extracció de les 
dades: període d’elegibilitat, persones treballadores implicades, àmbit... 

Es faran les extraccions mitjançant l’aplicatiu CLIK and DECIDE. Aquest aplicatiu extrau les 
dades del sistema de Gestió Integrada de Personal (GIP) amb caràcter mensual. Amb aquesta 
extracció s’obté un fitxer que identifica: 

 Treballador/a 
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 Centre de treball i/o centre nòmina 
 Import retributiu brut 
 Quota patronal 
 Import retributiu net 

Es farà una depuració del llistat inicial, extraient les incidències que el puguin afectar. 
Aquestes incidències són: 

 Baixes IT: es descomptaran les mensualitats complertes dels mesos en que hi hagi hagut 
incidències amb efectes retributius (maternitat, paternitat, incapacitats temporals...). 
En el cas de les IT, quan aquesta no entra en el mes corresponent a la nòmina, i es treu 
al mes següent, es suprimirà el mes real pel TC i el mes d’afectació econòmica 
 

 Pagues extraordinàries: només es considerarà subvencionable la part proporcional al 
període que es declara. En cas d’imputar mensualitats en les que s’hagi cobrat la paga 
extraordinària, es descomptarà de l’import a certificar la part de paga no meritada dins el 
període d’execució de l’operació a certificar (detallar procés a seguir per obtenció fitxers 
amb imports) 

 Com calcular el cost a certificar de mensualitats en que no es declara el mes sencer 
 

 Renúncies: si la renúncia es pot regularitzar en el més, no comporta cap actuació 
específica. 
Si la renúncia es regularitza amb posterioritat, s’eliminen tots els mesos amb percepcions 
incorrectes que seran reclamats per carta de pagament. 
 

 Qualsevol altra incidència que es detecti, que comporti no considerar aquell registre com 
a despesa certificable 

El llistat depurat resultant el signarà la persona responsable. 

Es deixarà constància de les comprovacions fetes en un llistat de control. Cal deixar 
constància de tots els passos executats  i de les incidències detectades i excloses a efectes 
de possibles auditories (pista d’auditoria). 

1.3 Certificació de la despesa: 

Documentació (relativa al cost de despesa de personal directe) a presentar amb la sol·licitud 
de reemborsament: 

- Relació de persones treballadores declarades amb el detall necessari per a poder 
seguir la pista d’auditoria. Aquesta relació s’obtindrà segons s’ha detallat en l’apartat 
anterior, i s’hi haurà incorporat la informació relativa als pagaments, facilitada pel 
Servei de Gestió Econòmica 

- Document amb els criteris d’extracció de la població emprats (període, tasques, 
territori, etc.). Aquests criteris seran els que la unitat responsable de l’operació haurà 
facilitat a RH. 
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- Document que especifiqui les tasques que realitzen les persones treballadores que es 
volen certificar: Certificat del cap de la unitat, DLT quan escaigui, o qualsevol altre 
document acreditatiu. 

- Certificat que acrediti els pagaments realitzats, amb la indicació del codi dels arxius de 
proposta de pagament elaborada des de RRHH 

- Document que acrediti el coneixement del cofinançament per part del FSE de les 
persones declarades.  

- Llistat de control de les comprovacions fetes durant la depuració del fitxer.  

Documentació a tenir a disposició de les unitats controladores: 

- Original o còpia compulsada dels documents de cotització on apareguin les persones 
declarades i el pagament realitzat, que pot ser tant el rebut bancari o bé el mateix 
document segellat per l’entitat bancària 

- Original o còpia compulsada del document de retencions practicades on apareguin 
totes les persones treballadores declarades i justificació del seu pagament. Si es tracta 
del model 190, haurà d’incloure el detall. 

- Llistat de nòmines GIP  de les persones treballadores declarades on es puguin distingir 
els conceptes (sou, complements, retencions, triennis, bases, etc). 

- Documentació acreditativa del pagament. 

1.4 Altres consideracions a tenir en compte: 

- Centre de treball / unitat: les persones treballadores hauran d’estar ocupant el lloc de 
treball en el qual s’executen les actuacions que es volen certificar. No es podran 
certificar persones que estiguin en altres localitzacions, o aquelles que, adscrites a una 
altra plaça, estiguin ocupant el lloc que es vol certificar.  

- Pista d’auditoria: cal mantenir una pista d’auditoria adequada pel que fa a la justificació 
econòmica de les despeses. Així doncs, tots els imports hauran de tenir una traçabilitat 
adequada des del moment en que s’efectua la despesa fins al seu pagament. Això 
implicarà que els resums de nòmines i les retencions practicades hauran d’estar 
totalitzats per tal de poder vincular aquestes despeses amb els documents de 
pagament. 

- Comptabilitat separada: d’acord amb la normativa del FSE cal que hi hagi un registre 
comptable de la despesa en un sistema de comptabilitat separada o identificat amb un 
codi comptable adequat. Així doncs, s’haurà d’establir un codi distintiu a les despeses 
realitzades (GECAT) o, en el seu defecte, incloure un marcador per a les persones que 
es vol certificar (aplicació HOST). 



 

 

5 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  I

N
19

2
01

70
1 

 

2  DETERMINACIÓ MÒDULS PER CALCULAR L’IMPORT A CERTIFICAR 

Es proposa determinar un mòdul de cost/hora per determinar l’import de la despesa del 
personal de la Generalitat de Catalunya que desenvolupa funcions vinculades a operacions 
certificables a FSE. 

Caldrà disposar d’un document que inclogui: 

- una descripció del mètode de càlcul,  
- la font de les dades utilitzades per l’anàlisi i els càlculs 
- l’adequació de les dades per a les operacions previstes i  
- el propi càlcul.  

Per la elaboració d’aquest document, en el cas de les despeses de personal propi de la 
Generalitat de Catalunya, s’identificarà, per una banda, el cost brut anual, i per l’altra, les hores 
anuals: 

2.1 Cost brut anual: 

En el cas de personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya, les retribucions estan 
regulades anualment mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
S’utilitzarà la referència que es correspongui a l’anualitat d’execució de l’operació que es vol 
certificar. 
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Per determinar el salari brut anual, s’agafarà, per a cada categoria laboral que es determini, 
els conceptes retributius mínims i comuns vinculats directament amb les funcions que es tenen 
encomanades, de manera que l’import mai superarà la retribució bruta que pugui percebre 
qualsevol persona que ocupi el lloc de treball, incloses aquelles de recent incorporació o en 
contracte d’interinatge.  

En el cas de col·lectiu de funcionaris: 

- Sou 
- Complement de destinació 
- Complement específic 

En el cas del col·lectiu de laborals: 

- Sou 
- Complement de grup 

També s’inclourà la part corresponent a la quota patronal. 

2.2 Hores anuals: 

L’article 68.2 del Reglament (UE) 1303/2013 estableix que, als efectes de determinar els 
costos de personal en relació amb l’execució d’una operació, el preu/hora aplicable podrà 
calcular-se dividint els costos bruts anuals més recents per 1720 hores. 

Per al personal que té jornada normal (37,5 hores setmanals  i 35 hores en jornada reduïda) 
les hores anuals ronden les 1.710 hores, per la qual cosa, s’optarà per l’opció prevista a 
l’article 68.2 del Reglament (UE) 1303/2013 i es considerarà un total de 1720 hores anuals. 

2.3 Cost/hora anual: 

Un cop identificades les dades necessàries per la determinació del mòdul, per a cadascuna 
de les categories per les quals es vulgui determinar el mòdul, es calcularà aquest i se’n deixarà 
constància en una taula de càlcul. S’adjunta exemple:  

GRUP NIVELL 
SOU 

BASE 
COMPLEM. 

DESTINACIÓ 
COMPLEM. 
ESPECÍFIC 

TOTAL 
RETRIBUCIO 

ANUAL 

QUOTA 
PATRONAL 

% 

HORES 
ANUALS 

MÒDUL 
COST/HORA 

B 18 968,17 398,74 464,91 

25.126,70 30,7 1720 19,09 
Import paga 

extraordinària 
706,38 398,74 464,91 

2.4 Acreditació de les hores treballades: 

Per utilitzar el sistema de mòduls, cal realitzar el control horari de les hores treballades. En 
aquest cas, el seguiment horari es realitzarà mitjançant l’aplicatiu corporatiu ATRI, sistema de 
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marcatge digital, sempre que aquest estigui a disposició del personal (en cas que no es 
disposi, caldrà descriure el sistema alternatiu). De l’ATRI es podrà extreure la informació de 
les assistències durant el període de temps treballat per les persones a certificar. 

Es comptabilitzaran aquelles hores que quedin registrades pel marcatge biomètric i les 
introduïdes directament pel al portal ATRI per la persona treballadora, o bé per RH en aquells 
supòsits justificats. Qualsevol altra hora de treball que no hagi quedat registrada per algun 
d’aquests mitjans, no serà comptabilitzada a efectes de calcular l’import  a certificar. 

La unitat competent en recursos humans extraurà de l’aplicatiu corporatiu ATRI  i pels períodes 
que consideri (sempre inferiors a un any) els llistats corresponents amb el còmput d’hores 
efectivament registrades per cadascuna de les persones treballadores de les quals es vol 
certificar la despesa. Si és necessari, es depurarà el llistat, obtenint finalment un llistat, en 
format Excel, que contindrà les hores treballades de presència efectiva de les quals es disposi 
la pista en l’aplicatiu ATRI. Donat que la informació de les assistències només és verificable 
dins l’aplicatiu per un període de 24 mesos des de la data de consulta, es conservarà les 
extraccions en format PDF, certificades pel/per la cap de Recursos Humans, durant tot el 
període del programa operatiu. 

Aquest llistat haurà d’estar signat per la persona responsable de la seva execució. 

En el supòsit que no es disposi de sistema biomètric de control d’assistències, caldrà acreditar 
els mecanismes establerts per a la identificació de les hores efectivament treballades i que 
aquests permeten seguir la pista d’auditoria. 

2.5 Acreditació de l’import a certificar: 

Per a l’acreditació de l’import a certificar, i a partir de la relació elaborada segons el punt 
anterior, s’obtindrà una relació en format Excel, que inclourà la següent informació: 

 S’identificarà cadascuna de les persones amb la categoria i funcions vinculades a 
l’actuació a certificar. 

 Per a cada persona, es comptabilitzaran el total d’hores certificades durant el període 
d’execució que es vol certificar 

 S’aplicarà el mòdul cost/hora establert prèviament per a la relació laboral, nivell o 
categoria que correspongui. 

GRUP 
CENTRE 

DE 
TREBALL 

NIVELL NOM DNI 
MÒDUL 
COST/ 
HORA 

MES 
HORES 

MENSUALS 
LABORALS 

HORES 
MENSUALS 

REALITZADES 
IMPORT 

          

TOTAL    
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Aquesta relació caldrà acompanyar-la de la següent documentació: 

 Relació signada pel responsable de RH, de les extraccions fetes per determinar les 
hores d’assistència, en el supòsit que el seguiment d’assistències es faci mitjançant 
ATRI. En els altres supòsits, caldrà un certificat emès per la persona responsable, de 
les hores efectivament  treballades per les persones la despesa de les quals serà 
cofinançada. 

 Document que especifiqui les tasques que realitzen les persones treballadores que es 
volen certificar: Certificat del cap de la unitat, DLT quan escaigui, o qualsevol altre 
document acreditatiu 

 Document que acrediti el coneixement del cofinançament per part del FSE de les 
persones declarades.  

 

 

La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

 

 

Barcelona, 19 de juliol  2017 
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