CENTRE DE FORMACIÓ
FORMACIÓ BONIFICADA

Quines empreses poden realizar la formació bonificada?
Tota aquella empresa que l’any anterior hagi cotitzat per formació profesional, empreses de nova
creació i les empreses que quan incorporin nous treballadors a la seva plantilla, disposen d’una
quantitat (crèdit anual) a utilizar en formació bonificada . Aquest crèdit, és una quantia per a
invertir en Formació, és a dir, un import que li correspon a cada empresa, d’ús lliure en Formació.
Si aquest crèdit no s’utilitza durant l’any, es perdrà.

Quins treballadors no es poden beneficiar de la formació
bonificada?
Els treballadors autònoms, els treballadors d’Entitats Públiques que estiguin acollits als acords de
formació específica de les Administracions Públiques, tots aquells que no cotitzen en la
contingència de formació professional.

Com calcular el crèdit disponible per a la realització de la formació
bonificada?
Aquest crèdit es calcularà a partir de la plantilla mitjana de l’any anterior i de la quantitat
ingressada en concepte de formació professional del mateix exercici.
Les empreses de 1 a 5 treballadors disposen actualment d’un crèdit mínim de 420 € anuals.
Les empreses amb plantilles superiors, hauran de sumar totes les caselles 501 dels TC1 de l’any
anterior i a la quantitat resultant aplicar un 0,7%. D’aquest import obtingut s’aplicaran els següents
percentatges depenent del número de treballadors que tingui l’empresa:

PLANTILLA MITJA ANUAL

CRÈDIT

1-5

420€ Garantits

6-9

100% de cotització per F.P

10-49

75% de cotització per F.P

50-250

60% de cotització per F.P

Major o igual a 250

50% de cotització per F.P

CENTRE DE FORMACIÓ
Què és la cofinanciació privada?
Totes les empreses de més de 10 treballadors han de col·laborar mitjançant recursos propis en la
financiació de la formació dels seus treballadors.
L’aportació dependrà del nº de treballadors de la plantilla, quedant exempts les empreses que
tenen menys de 10 treballadors.
Nº TREBALLADORS COFINANCIACIÓ
10-49

10%

50-249

20%

Més de 250

40%

Aquesta cofinanciació es pot cumplir per dos vies:
- Cofinanciació dinerària: quan el cost de formació exedeix al que pot se bonificat per l’empresa.
- Cofinanció no dinerària: quan part de la formació és en horari laboral, llavors s’estableix
mitjançant els costos salarials.

Com utilitzar el crèdit de la meva empresa?
Una cop calculat el crèdit que disposes, podràs iniciar i planificar la formació dels treballadors de
la teva empresa. Cada acció formativa podrà ser bonificable total o parcialment en funció del cost
del curs i les condicions de la teva empresa. A mesura que vagis desenvolupant la teva formació i
bonificant-te-la, la quantia del crèdit de formació s’anirà restant. Des de que decideixes realitzar la
formació fins que se’t bonifica, són necessaris una sèrie de tràmits administratius en cada un dels
teus cursos.
També l’empresa ha de tenir amb compte que per a poder bonificar-se la formació ha d’estar al
corrent de pagament amb la Seguretat Social i les Obligacions Tributàries.

Quan es pot aplicar la bonificació l’empresa?
A partir de la comunicació de la finalització de la formació, i en tot cas, amb anterioritat a la data
en que finalitza el plaç de presentació del butlletí de cotització corresponent al mes de desembre
del mateix exercici econòmic, és a dir, abans del 31 de gener de l’any següent.

És obligatori informar a la representació legal dels treballadors?
L’empresa ha de sotmetre les accions formatives a la informació de la representació legal dels
treballadors, segons consta a RD 395/2007 art. 15
S’ha d’informar de la denominació, objectius i descripció de les accions formatives, col·lectius
destinataris i nombre de participants, calendari previst d’execució, mitjans pedagògics, lloc d’
impartició, criteri de selecció dels participants i el balanç de les accions formatives
desenvolupades a l’exercici precedent.

