INDICACIONS PER TRAMITAR BONIFICACIONS DE LA FORMACIÓ
Totes les empreses que tinguin treballadors que cotitzin per la contingència de
formació professional dins el territori nacional, disposen d’un crèdit anual per a la seva
formació.
Aquesta quantitat de diners es renova cada any segons el que determini la Llei de
Pressupostos Generals de l’estat i no és acumulable; en cas que no s’utilitzi es perd.
Dins els treballadors assalariats que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de
formació professional també es contemplen que puguin gaudir de la formació
bonificada:
- Treballadors fixes discontinus en períodes de no ocupació.
- Treballadors que accedeixin a situació d’atur quan es trobin en períodes formatius.
- Treballadors acollits a regulació d’atur
El autònoms estan exclosos
Els diners que pot recuperar l’empresa per cada formació de 6 hores o més, estan
limitats per:
1. El seu crèdit formatiu
2. El cost màxim bonificable determinat per la següent fórmula:
Mòdul econòmic x Núm. hores durada formació x Núm. participants

MODALITAT D’IMPARTICIÓ

PRESENCIAL
A DISTÀNCIA
TELEFORMACIÓ (ON LINE)
MIXTA

MÒDULS ECONÒMICS SEGONS TIPUS DE
FORMACIÓ*
BÀSIC

MITJÀ SUPERIOR

9€ participant / hora

13€ participant / hora

5,5 € participant / hora (només tutories)
7,5€ participant / hora
S’aplicaran els mòduls anteriors en funció de les
hores que tingui cada modalitat

* Les empreses de 1 a 9 treballadors no estaran limitades pels mòduls
* Les empreses de 10 a 49 treballadors podran superar els mòduls en un 10%
* Les empreses de 50 a 249 treballadors podran superar els mòduls en un 5%
3. Aportació privada: Les empreses, depenent de la seva plantilla mitja de l’any
anterior, han de fer una aportació privada
% exigible
Empreses de 1 a 9 treballadors

0%

De 10 a 49 treballadors

10%

De 50 a 249 treballadors

20%

De 250 ó més treballadors

40%
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Aquesta aportació es pot cobrir amb el preu de matricula si és superior al cost màxim
bonificable o amb el cost salarial dels participants si la formació coincideix amb horari
laboral
4. Si l’ empresa té Representació Legal dels Treballadors (RLT) està obligada a
facilitar-li 15 dies abans de l’inici del curs la següent informació:
1. Denominació, descripció i objectius de les accions formatives.
2. Col·lectius destinataris i número de participants.
3. Calendari previst de execució.
4. Medis pedagògics.
5. Criteris de selecció dels participants.
6. Lloc previst d’impartició.
7. Balanç de les accions formatives de l’exercici precedent.
Per la seva part la RLT pot dictaminar un informe favorable/desfavorable o no
manifestar-se. En cas d’informe desfavorable l’empresa no es podrà bonificar la
formació.
EXEMPLES
Exemple 1
Curs de 10 hores, formació mitja –superior , 3 participants
Cost de matricula dels tres participants: 390€
Crèdit disponible de l’empresa: 1200€
Plantilla mitja de l’empresa: 18 treballadors
Cofinançament privat exigit: 10%
Curs realitzat en jornada laboral, cost hora treballador: 10€/h
Cost màxim bonificable:
Al tenir 18 treballadors els 13€/h s’incrementen un 10% = 14,3€/h
10 hores de formació x 14,3 €/h x 3 participants= 429€
TOTAL COST BONIFICABLE= 390€

Cost personal= 10€/h x 10 hores formacióx 3 participants= 300€
Total del cost = 390 (matricules) + 300 (cost personal)= 690€
Cofinançament privat= 690€ - 390€ / 690€= 43,48%
Exemple 2
Curs de 10 hores, formació mitja –superior, 2 participants
Cost de matricula dels dos participants: 400€
Crèdit disponible de l’empresa: 10.000€
Plantilla mitja de l’empresa: 55 treballadors
Cofinançament privat exigit: 20%
La formació no coincideix en horari laboral
Cost màxim bonificable:
Al tenir 55 treballadors els 13€/h s’incrementen un 5% = 13,65€/h
10 hores de formació x 13,65 €/h x 2 participants= 273€
TOTAL COST BONIFICABLE= 273€

Cofinançament empresa = 400 (matricules) - 273 (màxim bonificable)= 127€
Cofinançament privat= 400€ - 273€ / 400€= 31,75%
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La Cambra de Barcelona us fa la gestió per a recuperar totalment o parcial la vostra
inversió en formació de cursos Cambra. Només cal que seguiu els següents passos:
Fer la inscripció al curs que us interessi amb 12 dies d’antel·lació del seu inici.
(amb menys anticipació informeu-vos)
Complimentar les fitxes d’empresa i treballador que trobareu:
http://www.cambrabcn.org/formacio/recursos/bonificacio_formacio
L’empresa ens haurà de fer arribar l’original de l’acta d’adhesió al conveni, i en cas
d’existir RLT ens haurà de lliurar la resolució de l’informe. Ambdós documents
complimentats i signats degudament.
http://www.cambrabcn.org/formacio/recursos/bonificacio_formacio
Un cop confirmat el curs s’haurà de fer efectiu el pagament de la factura corresponent
El participant ha d’assistir per llei a un mínim del 75% de l’acció formativa per poder
tramitar la bonificació del curs

Un cop finalitzat el curs, la Cambra notificarà a cada empresa per correu electrònic la
quantitat a bonificar i les indicacions a seguir per a complir correctament amb el tràmit
de la bonificació
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