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RECOMANACIONS SOBRE LA DETERMINACIÓ DE COSTOS 
UNITARIS/MÒDULS, PER APLICAR EN SUBVENCIONS  
 
Com identificar el tipus de mòdul  
 
Amb l’aplicació de mòduls, els costos subvencionables es calcularan sobre la base de les activitats, 
inputs, productes o resultats quantificats, multiplicats pels mòduls que s’hagin establert amb anterioritat.  
 
Les quantitats s’han de poder definir en relació a una activitat (hores de formació, un punt d’orientació, 
una formació realitzada, mesos d’experiència laboral...). Aquestes quanties han de ser fàcilment 
identificables.  
 
Com determinar les quanties:  
 
El càlcul ha de ser raonable, ha de basar-se en la realitat i no ha de ser ni excessiu ni extrem.  
Ha de ser objectivable.  
 
Ha de ser una quantia que no afavoreixi a determinades entitats beneficiàries per sobre d’altres. S’ha 
de garantir el mateix tracte per a totes elles.  
 
Ha de ser possible demostrar la base a partir de la qual s’han establert les quanties i recollir-ho en un 
informe tècnic motivat.  
 
Criteris a tenir en compte a l’hora de calcular l’import:  

• no es pot modificar ni durant ni després de l’execució de l’operació, per compensar l’increment 
dels costos o la infrautilització del pressupost disponible.  

• no s’acceptaran mètodes de càlcul que discriminin de manera arbitrària determinats grups 
d’operacions.  

• s’ha de garantir el compliment del principi de bona gestió financera. 

 
Informe tècnic motivat  
 
L’Ordre ECO 172/2015 de 30 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, preveu, a l’article 
11 lletra c, que l’import unitari dels mòduls s’haurà de determinar sobre la base d’un informe tècnic 
motivat, en el qual s’han de preveure les variables tècniques, econòmiques i financeres que s’hagin 
tingut en compte per a la determinació del mòdul, sobre la base de valors mitjans de mercat estimats 
per a la realització de l’activitat o servei objecte de subvenció.  
 
D’acord amb això, una proposta de contingut mínim de l’informe tècnic motivat és la que tot segut es 
detalla:  
 
1. Antecedents: contextualitzar el programa sobre el qual s’aplicaran els mòduls.  

2. Objecte de l’informe. 

3. Tipologia de mòdul: descriure el tipus de mòdul sobre el qual es determinarà la quantia. Pot ser un 
mòdul de procés (cost/hora) o de resultat (fita assolida). S’hauran d’indicar les partides de costos que 
inclou.  
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4. Metodologia emprada en la determinació de la quantia:  

• descripció del mètode de càlcul, inclosos els aspectes clau del càlcul.  
• font de les dades utilitzades per l’anàlisi i els càlculs. Incloure una avaluació de l’adequació de 

les dades per a les operacions previstes, i una avaluació de la qualitat de les dades.  
• el mateix càlcul realitzat per determinar l’opció de costos simplificats.  

5. Actualització de la quantia: sistema d’actualització de les quanties dels mòduls. Ha d'estar basat 
en indicadors objectius, directament relacionats amb les partides de costos que conformen l'actuació 
subvencionada i que reflecteixin les variacions experimentades al llarg del temps. L’Informe tècnic 
motivat haurà de recollir la metodologia a utilitzar i la freqüència oportuna de la seva actualització.  

6. Acreditació de la unitat mòdul: quins elements verificables /indicadors seran l’evidència de la 
correcta execució de la unitat mòdul.  

Referències a utilitzar en la determinació de les quanties:  
 
1. Dades estadístiques o altres informacions objectives. El més recomanable, és l’anàlisi estadística 
de dades històriques com a mínim de les tres últimes anualitats. 
 
2. Dades específiques del beneficiari: pot ser d’un sol beneficiari, o bé del conjunt de beneficiaris d’un 
mateix tipus de projecte. En aquest cas, caldrà identificar:  

• Categoria o partida de costos que inclou l’anàlisi.  
• Mètode de càlcul a utilitzar.  
• L’amplitud de la sèrie de dades que s’analitzaran: les indicacions són que com a mínim, 

haurien de cobrir tres exercicis o anualitats.  
• La quantia de referència que haurà d’aplicar-se (per exemple, el valor mitjà dels costos al 

llarg del període de referència, o els costos registrats duran aquest període).  
• Finalment, les adaptacions per actualitzar la referència.  

3. Altres referències que s’hagin establert i s’estiguin utilitzant, sempre i quan es refereixin a les 
mateixes partides de costos, i vagin adreçats a operacions i beneficiaris similars, i vagin adreçats 
a un col·lectiu de persones destinatàries també similar.  
 
Altres aspectes a tenir en compte:  
 
Les excepcions s’han d’identificar a priori. El sistema de gestió ha de ser capaç de diferenciar els 
casos en què els objectius quantitatius no es compleixin perquè ho impedeixen factors externs 
que s’escapin del control del beneficiari.  
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