BONIFICA LA FORMACIÓ: RECUPERA ELS TEUS DINERS
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Què és la bonificació?
És un tipus de finançament adreçat a les empreses per finançar, part o la totalitat, de la
formació dels seus treballadors i treballadores.
Què és el crèdit de bonificació i d’on prové?
Són uns diners que provenen de la cotització anual realitzada a la Seguretat Social en
concepte de formació professional dels treballadors de l’empresa (totes les empreses en
disposen).
El fons per a les bonificacions dels cursos es comptabilitza per anys naturals i no és
acumulable d'un any per a l'altre.
Quins beneficis aporta la bonificació?
Permet recuperar, total o parcialment, els diners invertits en la formació dels
treballadors (el cost de la formació).
Recuperar els diners cotitzats a la Seguretat Social, l’any anterior, en concepte de
formació professional.
Contribueix a la millora de les competències i habilitats dels treballadors i
treballadores de l'empresa.
Quins
1.
2.
3.
4.

són els requisits per poder bonificar la formació?
L'acció formativa ha de tenir una durada mínima de 6 hores
Els participants de la formació han d'estar contractats pel Règim General
L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada
Complir els terminis establert a la normativa (notificació inicial 10 dies abans de
l’inici de l’acció formativa).
5. Empreses de 10 o més treballadors: Complir amb l’aportació privada exigible Æ en
cas contrari es pot veure modificada la quantitat bonificable.
6. Empreses de més de 249 treballadors: Obligació de complir el percentatge de
col·lectius prioritaris Æ en cas contrari es veurà afectada la quantitat bonificable i, en
cas de no respectar els percentatges, la FTFE pot emetre un requeriment a l’empresa
reclamant la part corresponent.

ALTRA INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE:
MÒDULS ECONÒMICS MÀXIMS (MEM)
Formació presencial
Nivell baix
Nivell mitjà i alt
9€/h per alumne
13€/h per alumne
A més
1.
2.
3.
4.

Formació distància
5,5€/h per alumne

Formació e-learning
7,5€/h per alumne

a més, hi ha un percentatge que varia en funció de la grandària de l’empresa:
Les empreses de 1 a 9 treballadors/es no se’ls hi apliquen els MEM.
Empreses de 10 a 49 treballadors/es Æ 10% de més
Empreses de 50 a 249 treballadors/es Æ 5% de més
Més de 250 treballadors Æ mòduls econòmic fixat

CÀLCUL DEL CRÈDIT (PERCENTATGES) DE L’EMPRESA
El crèdit de l’empresa varia en funció de la quantia ingressada per l’empresa l’any anterior en
concepte de F.P. dels seus treballadors/es y, de la grandària de l’empresa:
1. Empreses de 1a 5 treballadors/es Æ el 100% de la quantitat cotitzada amb un mínim
de 420€ l’any.
2. De 6 a 9 treballadors/es Æ 100% de la quantitat cotitzada
3. De 10 a 49 treballadors/es Æ 75% de la quantitat cotitzada
4. De 50 a 249 treballadors Æ 60% de la quantitat cotitzada
5. Més de 250 treballadors/es Æ 50% de la quantitat cotitzada

Per a rebre més informació podeu posar-vos en contacte amb el Sr. Jordi Ribera i/o la Sra.
Marta Mozo al telèfon 93-7360550.

