
Resolució de la directora del SOIB per la qual s’aprova l’import del mòdul A corresponent 
a les despeses en formadors i tutors, l’import màxim de la despesa en certificacions 
d’idiomes, així com el percentatge a aplicar per altres despeses, a efectes de determinar 
l’import de concessió de les especialitats formatives que s’han aplicar a les convocatòries 
de subvencions del SOIB i a les instruccions de centres propis (excepte els centres propis 
educatius) que tenen per objecte finançar especialitats formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors ocupats i desocupats

Antecedents 

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) anualment té previst fer diverses 
convocatòries de subvencions per tal de finançar especialitats formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors ocupats i desocupats.  

L’article 3 de l’Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, preveu que es podran establir com a 
mòduls específics els que determinin les administracions competents en aplicació de la 
normativa reguladora del Fons Social Europeu en matèria de costs simplificats com ara els 
barems estàndards de costs unitaris. Quan s’estableixin aquests mòduls específics i així ho 
prevegin les convocatòries o els instruments de concessió, la concessió i la justificació a 
través d’aquests mòduls específics s’efectuarà d’acord amb el que estableixen els articles 76 
a 79 del Reglament General de Subvencions.

La metodologia dels costs simplificats ve regulada en els articles 51 a 56 del Reglament UE 
núm. 2021/1060, de 24 de juny.

Atès que la normativa mencionada estableix un sistema de costs simplificat, i per tal de 
simplificar la gestió administrativa i la revisió econòmica de l’execució de les accions 
formatives corresponents, s’ha optat per aplicar aquest sistema, en el qual s’ha establert un 
preu màxim del cost de personal formador, que s’ha obtingut a partir de l’informe sobre 
l'anàlisi de dades històriques de les convocatòries de subvencions per a cursos de formació 
del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral tramitades pel Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears de data 1 de juliol de 2020. Pel que fa a la família MAM s'ha 
tengut en compte l'informe específic realitzat pel Centre del Mar, de data 21 de desembre de 
2021. 

A partir d’aquests informes s’ha extret el cost/hora del formador per família professional 
d’acord amb l’annex.

En relació amb això, s’ha fet el càlcul del que suposen els costs del formador per a cada grup 
formatiu (estandarditzat a 15 alumnes), que inclou les hores d’impartició, preparació, 
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avaluació i tutories. Com a resultat, cada especialitat formativa té un cost/hora de formador. 
D’aquesta manera, les hores de formació i de tutories, es multipliquen pel cost/hora establert 
per a cada  família professional.

A fi i efecte que totes les famílies professionals tenguin un preu més proper a la mitjana, 
s’estableix que el cost mínim del formador o tutor sigui de 38,22 euros.

El mòdul A és l’import resultant d’aplicar el cost màxim de l’hora del formador o tutor a les 
hores d’impartició més el 20 % d’hores en concepte de preparació i avaluació dels cursos, 
més un 15 % de les hores per fer les tutories, dividit tot això entre 15 alumnes.

Per a la resta de despeses (excepte els costs del mòdul de pràctiques professionals no 
laborals, les despeses del personal especialitzat en col·lectius vulnerables i les despeses 
consistents en la certificació externa dels cursos d’idiomes) s’ha d’aplicar un 40% al bloc A, 
multiplicat pels alumnes sol·licitats i dividit per 15 alumnes.

A tal efecte, el mòdul A queda fixat en l’annex d’aquesta Resolució.

Els imports del cost/hora de personal s’han definit per famílies professionals i s’han d’aplicar 
tant a les especialitats formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat com a 
les especialitats formatives no conduents a obtenir certificats de professionalitat del catàleg 
d’especialitats formatives en el marc de la formació professional per a l’ocupació.

Per a les famílies professionals no previstes en l’annex s’aplicarà 3,78 € per al mòdul A.

Per altra part, en relació a les especialitats formatives d’impartició d’idiomes, en el marc 
comú europeu de referència per a les llengues (MCERL), es fa necessari establir un preu que 
servirà de referència per determinar l’import a concedir per fer front a aquesta despesa 
necessària per poder realitzar la certificació externa dels cursos. Per aquest motiu, s’estableix 
l’import màxim de 190 euros per participant, sense perjudici que la liquidació final es farà per 
l’import real justificat.

Fonaments de dret

1. Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional 
per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

2. Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, pel 
qual es desenvolupa la Llei 30/2015.

Camí Vell de Bunyola, 43
07009 Palma
Tel. 971 17 79 00
http://soib.es                                                                                                                                                                                                                                                                                          2

ht
tp

s:
//v

d.
ca

ib
.e

s/
16

46
82

43
17

26
5-

40
47

42
13

5-
85

37
44

96
46

13
70

19
10

9

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/1646824317265-404742135-8537449646137019109

CSV: 1646824317265-404742135-8537449646137019109 Pàgina 2/5



3. Ordre TMS/368/2019, de 28 de març (BOE núm. 78, de 28 de març), que desplega el Reial 
decret 694/2017, de 3 de juliol, amb l’establiment de les bases reguladores per concedir 
subvencions públiques destinades al finançament de la formació professional per a la 
ocupació a l’àmbit laboral.

4. Ordre TMS/283/2019, de 12 de març, per la qual es regula el Catàleg d'especialitats 
formatives en el marc de el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit 
laboral.

5. Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els Certificats de 
Professionalitat.

6. Reglament Europeu 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny, relatiu 
al Fons Social Europeu Plus i altres fons europeus.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar l’import del mòdul A corresponent a les despeses en formadors i tutors, així com 
el percentatge a aplicar per altres despeses, a efectes de determinar l’import de 
concessió de les especialitats formatives que s’han aplicar a les convocatòries de 
subvencions del SOIB i a les instruccions de centres propis que tenen per objecte finançar 
especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats i desocupats.

2. Aprovar l’import màxim de 190 euros per participant, que s’ha d’aplicar per determinar 
l’import a concedir per cobrir la despesa d’exàmens finals i expedició de certificats oficials 
de les especialitats formatives d’impartició d’idiomes en el marc comú europeu de 
referència de les llengües (MCERL).

3. Publicar aquesta Resolució juntament amb l'annex a la pàgina web del SOIB.

Palma, a la data de la signatura electrònica

La directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Pilar Ortiz Vilar
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Annex Resolució

Família professional Codi Mediana cost/ 
hora formador

Preu màxim 
cost/hora 
formador

Mòdul A màxim 
concessió

Administració i gestió ADG 35,00 42 3,78
Activitats físiques i 
esportives

AFD 38,40 42 3,78

Agrària AGA 41,80 46 4,14
Arts gràfiques ARG 34,65 42 3,78
Comerç i màrqueting COM 36,48 42 3,78
Electricitat i 
electrònica

ELE 51,66 57 5,13

Energia i aigua ENA 48,05 53 4,77
Edificació i obra civil EOC 49,79 55 4,95
Formació 
complementària

FCO 34,89 42 3,78

Fabricació mecànica FME 66,49 63 5,67
Hoteleria i turisme HOT 40,57 45 4,05
Informàtica i 
comunicacions

IFC 37,96 42 3,78

Instal·lació i 
manteniment

IMA 49,91 55 4,95

Imatge personal IMP 31,80 42 3,78
Imatge i so IMS 49,87 55 4,95
Indústries 
alimentàries

INA 44,67 50 4,50

Fusta, moble i suro MAM 63 5,67
Marítim pesquera MAP 55,54 61 5,49
Sanitat SAN 31,70 42 3,78
Seguretat i medi 
ambient

SEA 28,05 42 3,78

Serveis socioculturals i 
a la comunitat

SSC 35,00 42 3,78

Tèxtil, confecció i pell TCP 31,41 42 3,78
Transport i 
manteniment de 
vehicles

TMV 59,59 63 5,67

Mitjana cost/hora 
ponderat

38,22
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