
FORMACIÓ BONIFICADA 

“Gestió de las ajudes per a la formació en 
les empreses a traves de la Fundación 

Tripartita para la Formación en el Empleo” 

 



Formació bonificada

 

Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social 
per la contingència de formació professional 

disposen d’un crèdit anual per a la bonificació 
de la formació dels seus treballadors. 

La quantia de crèdit disponible per a les accions 
formatives dels treballadors es calcula aplicant 

un percentatge a la quantia ingressada per 
l’empresa en concepte de formació professional 

durant l’any anterior. 



Formació bonificada

 

Percentatge de bonificació:

 Plantilles de 6-9 treballadors 100%
 Plantilles de 10-49 treballadors 75%
 Plantilles de 50-249 treballadors 60%
 Plantilles de més de 250 treballadors 50%
 Les empreses d’1 a 5 treballadors tenen un crèdit fix que
s’estableix en 420€.
Exemple pràctic:
Una empresa de 15 treballadors ha cotitzat en concepte de formació professional
durant el 2009 la quantia de 900€, per lo que li correspondrà un crèdit per a la
formació continua de 675 (75% de 900€).



Formació bonificada

 

Percentatge de bonificació:

 Les empreses d’ 1 a 5 treballadors tenen un crèdit fix que
s’estableix en 420€ per empresa, amb la següent
temporalització:

- Empreses d’1 treballador  el crèdit citat s’assigna per
un període de 3 anys

- Empreses de 2 treballadors  el crèdit citat s’assigna
per a un període de 2 anys

- Empreses de 3 a 5 treballadors  el crèdit citat
s'assigna amb caràcter anual.



Formació bonificada

 

Percentatge de bonificació:

 Empreses de nova creació.

- Amb plantilla d’ 1 a 5 treballadors el crèdit s’estableix
segons els sistema general abans citat, és a dir, 420€ per
empresa.

- Amb plantilla superior a 5 treballadors  el crèdit serà
el resultat de multiplicar el nombre de treballadors incorporats a
l’empresa per 65€.



Formació bonificada

 

La cofinanciació privada:
Les empreses estan obligades a participar en la financiació dels costos
de les accions formatives en uns % calculats sobre el cost total de
formació:
 1-9 treballadors 0%, exemptes
10-49 treballadors 10%
50-249 treballadors 20%
 > 250 treballadors 40%
Per tant, la cofinanciació privada es la quantia que aporta l’empresa i
que s'obté a per la diferencia entres els costos totals de formació i el
cost bonificable.

NOTA: Els costos salarials dels treballadors que reben formació dins la
seva jornada laboral es computen com a cofinanciació privada.



Formació bonificada

 

Col·lectius prioritaris:

Per a garantir l'accés a la formació d’una sèrie de col·lectius, s’estableix
l'obligació de complir uns percentatges dins del total dels treballadors
formats.
Aquests col·lectius són:

 Els treballadors de Pimes
Les dones
Les persones amb discapacitat
Els majors de 45 anys
Els treballadors de baixa qualificació (grups de cotització 6, 7, 9 i 10)



Formació bonificada

 

Les Accions Formatives:
Son aquells cursos dirigits a l'adquisició i millora de les
competències i qualificacions professionals. Aquestes accions
hauran de guardar relació amb l’activitat i podran ser:

 Generals: aquelles que inclouen coneixements que no son
únicament aplicables al lloc de treball o futur del treballador,
sinó que proporciones qualificacions transferibles a altres
empreses o àmbits laborals.

 Específiques: aquelles que inclouen coneixements aplicables
directament al lloc de treball actual, no transferible a altres
empreses.



Formació bonificada

 

Límit d'utilització de crèdit per Acció formativa.
Els mòduls econòmics:
Les empreses podran utilitzar el seu crèdit respectant els mòduls
econòmics màxims que s’estableixen en funció de la modalitat
formativa.

 Les empreses d’1 a 9 treballadors no estaran limitades pels
mòduls.



Formació bonificada

 

 Empreses de 10 a 49 treballadors

Modalitat 
d‘impartició

Nivell de formació 

Basic Medi-Superior

Presencial 9’9 € 14’3 €

Teleformació 8’25 €

A distancia 6’05 €

Mixta S’apliquen els mòduls en funció de les hores de formació 
presencial i a distància o teleformació. 



Formació bonificada

 

 Empreses de 50 a 249 treballadors

Modalitat 
d‘impartició

Nivell de formació 

Basic Medi-Superior

Presencial 9’45 € 13’65 €

Teleformació 7’88 €

A distancia 5’78 €

Mixta Presencial + (Distància o Teleformació)



Formació bonificada

 

Empreses de més de 250 treballadors

Exemple pràctic:
Per una empresa de més de 250 treballadors que vol formar a 15 dels seus treballadors, en una
acció formativa de nivell basic,en la modalitat presencial, amb una durada de 8 hores, el cost
màxim bonificable serà de:

15 treb. x 8 hores x 9 €= 1.080€

Modalitat 
d‘impartició

Nivell de formació 

Basic Medi-Superior

Presencial 9 € 13 €

Teleformació 7’5 €

A distancia 5’5 €

Mixta Presencial + (Distància o Teleformació)



Formació bonificada

 

Aspectes a tenir en compte:
 No son accions formatives l'assistència a jornades, fires o
congressos.
 S’exclou l’autoestudi , que es diferent a la formació a
distancia.
 Les accions formatives presencials hauran d’organitzar-se
en grups de màxim 25 participants. En les de
distancia/teleformació el màxim serà de 80 participants.
 La durada de les accions formatives no podrà ser inferior a
6 hores.
 La formació es pot realitzar tant dins com a fora de la
jornada laboral dels treballadors.
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Obligacions en la realització de les Accions
formatives:

 Control d'assistència mitjançant firmes diàries dels
participants.

 Qüestionari d'Avaluació de la qualitat un cop
finalitzada l'acció formativa. (Model específic de la

Fundación Tripartita)

 Entrega d’un certificat (diploma) de la realització de
l'acció formativa.
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Inici de les Accions:
 Abans de comunicar l’inici del grup en l'aplicació
telemàtica, l’empresa ha d’informar a la
Representació Legal dels Treballadors (RLT) de
l'acció formativa.
El document informatiu haurà de contenir:
- Denominació, descripció i objectius de l'acció formativa
- Col·lectius destinataris i nombre de participants
- Calendari previst d'execució
- Medis pedagògics
- Criteri de selecció dels participants
- Lloc previst d' impartició
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Inici de les Accions:

 L’empresa, mitjançant l'aplicació telemàtica,
amb una antelació mínima de 7 dies naturals a
la data d’inici de cada grup de formació,
comunicaran les següents dades:
-Denominació i continguts basics de l'acció formativa

-Modalitat d’impartició

-Nombre previst de treballadors participants

-Dates, horari i lloc de realització
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Finalitzacio de grups:

 Les empreses estan obligades a comunicar la
finalització dels grups formatius a la Fundación
Tripartita.

Aquesta comunicació haurà de constar de:

- Dades dels participants

- Cost total del grup i bonificacions aplicables

- Nombre de treballadors que pertanyen a col·lectius prioritaris


