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U TILITZI EL CRÈDIT DISPONIBLE EN LA SEVA EMPRESA PER FORMAR ALS SEUS
EMPLEATS

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional, disposen
d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors, i el seu import depèn de la
mida de l'empresa i de la quantia cotitzada per formació l'any anterior. La
bonificació es pot aplicar a partir de la comunicació de la finalització del curs a la
Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (abans Fundació Tripartita).
Benvolgut/da client/a:
El volem informar que les empreses disposen d'un crèdit de formació anual, la formació
bonificada, que és una ajuda econòmica que s'ha de destinar a la formació de la
plantilla de cada companyia i procedeix de bonificacions en les cotitzacions de la
Seguretat Social.
La formació ajuda a augmentar la competitivitat i productivitat de tota l'empresa, ja
que es potencien o milloren les competències i qualificacions dels seus treballadors. I
en aquest sentit, no ha d'oblidar que les empreses disposen d'un crèdit per gastar en
cursos per als seus empleats, i el seu import depèn de la mida de l'empresa i de la
quantia cotitzada per formació l'any anterior.
Tengui present que:
•

L'empresa avança els diners del curs i posteriorment en descompta l’import de
les cotitzacions (de manera que recupera el cost del curs, amb uns límits fixats
en la norma).

•

La bonificació es pot aplicar a partir de la comunicació de la finalització del curs
a la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (abans, Fundació
Tripartita). En tot cas, el butlletí de cotització de desembre (que es presenta al
gener) és l'últim en el qual es pot aplicar la bonificació.

Com calculo el crèdit disponible per a la meva empresa?
El crèdit disponible per a les empreses durant el present exercici es calcula a partir de
dues dades: el cotitzat per l'empresa en concepte de formació professional l'any
anterior i la mida de la seva plantilla, que determinarà el percentatge de l'import
cotitzat al qual té dret l'empresa:
•
•
•
•
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Empreses d’1 a 9 treballadors: 100%.
De 10 a 49 treballadors: 75%.
De 50 a 249 treballadors: 60%.
De 250 o més treballadors: 50%.
CIRCULAR

Atenció: les empreses d'1 a 5 empleats tenen un crèdit global de 420 euros. Les de
nova creació i les que obrin nous centres en 2018 disposaran de 65 euros addicionals
per cada empleat contractat.
Existeix algun límit en la utilització del crèdit?
Per a totes les empreses existeix un màxim que es pot finançar del cost de les accions
formatives i que dependrà de la modalitat d'impartició (presencial, a distància,
teleformació, mixta), així com, en el cas de la modalitat presencial, del nivell de
formació.
Aquest límit per grup es calcula sobre la base dels següents mòduls:
Modalitat d’impartició
Presencial

Nivell de formació
Bàsic

Superior

9 euros

13 euros

Teleformació

7,5 euros

Mixta

S'aplicaran als mòduls anteriors en funció de les hores
de formació de cada modalitat.

El cost màxim de les accions formatives que es pot finançar serà el resultat de
multiplicar el mòdul econòmic corresponent pel nombre d'hores del curs i pel nombre
d'alumnes.
El crèdit cobreix el total dels costos de formació o l'empresa ha de fer
alguna aportació?
Les empreses que tinguin una plantilla superior a 5 treballadors estan obligades a
participar en el finançament dels costos de formació del seu pla de formació anual (és a
dir, de la totalitat dels cursos que realitzi i comuniqui en l'aplicació telemàtica). Aquesta
aportació es denomina cofinançament.
El cofinançament privat varia en funció de la plantilla:
•
•
•
•

de 6-9 treballadors: 5%
de 10-49 treballadors: 10%
de 50-249 treballadors: 20%
de més de 250 treballadors: 40%

Atenció. Les empreses d'1 a 5 treballadors queden exemptes de cofinançar amb els
seus propis recursos la formació.
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NOVETATS EN LA FORMACIÓ BONIFICADA EN 2018
A partir del 1 de gener de 2018 van entrar en vigor les novetats de la formació
bonificada per aquest any, les quals incorporen modificacions que afecten a l’
acumulació del crèdit per la formació dels treballadors, a les comunicacions dels cursos
bonificats per part de les pimes i venen establertes en el Reial Decret 694/2017, Llei
30/2015, per la que es regula el Sistema de Formació Professional pel Treball en l’
àmbit laboral.
Els canvis més importants que es recullen en aquest decret son:
•

Acumulació del crèdit
A partir d’ aquest any les pimes de menys de 50 treballadors podran acumular el
seu crèdit de formació durant 2 exercicis com a màxim. Totes aquelles empreses
interessades en guardar aquesta quantitat assignada a formació pels
treballadors, hauran de comunicar-ho a l’ Administració Pública competent
durant el primer semestre de l’ exercici en curs. Ara bé, és important tenir en
compte que el crèdit que finalment no sigui utilitzat durant aquest exercici o als
dos següents, serà finalment desestimat.

•
•
•
•

La formació presencial s’ establirà amb un màxim de 30 participants
La formació presencial que no superi un 20% del total del curs serà
considerada teleformació.
La formació podrà superar les 8 hores diàries però no les 40
setmanals.
Les entitats organitzadores que formin part d’ una agrupació,
hauran d’ indicar si son un grup empresarial o no.

Aquestes noves incorporacions tenen com objectiu principal la motivació a la formació
continuada per part de les empreses. Per això, es recomana que aquestes planifiquin
anualment els objectius formatius a desenvolupar i revisar el crèdit disponible per
realitzar cursos bonificats.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o
aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.
Una salutació cordial,

Departament tècnic y de comunicació
ASSESSORIA TEIXIDOR, S.A.
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