Centre de Formació Formació bonificada

Formació bonificada
Què és la formació bonificada?
És la formació que les entitats poden contractar per als seus treballadors a un centre
especialitzat autoritzat per la Fundación Estatal per a la Formación en el Empleo (FUNDAE),
organisme que depèn del Ministerio de Empleo y Economia Social.
El cost de la formació pot ser recuperat total o parcialment mitjançant un descompte en les
quotes de la Seguretat Social.

Qui se’n pot beneficiar?
Les entitats que compleixin els següents requisits:
Tenir treballadors contractats.
Haver cotitzat en concepte de formació professional durant l’any anterior o bé ser una
entitat de nova creació.

La formació és gratuïta?
Que una formació es pugui bonificar vol dir que l’entitat haurà de pagar el curs però podrà
recuperar la totalitat o una part del seu cost mitjançant un descompte en les quotes de la
Seguretat Social.

Què he de fer per bonificar la formació?
Alumnes

Entitats

Els alumnes han de:

Les entitats han de:

Sol·licitar a la seva entitat que faci
les gestions necessàries per
beneficiar-se de la bonificació.
Hauran d’aprofitar la formació i
assistir com a mínim al 75% de la
formació.

Consultar quin és el seu crèdit.
Fer la preinscripció dels alumnes amb 15
dies d’antelació.
Fer arribar tota la documentació
necessària.

Quina documentació cal enviar?
Cal indicar expressament que es vol bonificar la formació mitjançant un e-mail a
formacio@fundesplai.org i demanar l'Annex 1 i la Fitxa d'entitat
Una vegada complimentada la documentació s'ha de fer arribar al mateix correu:


Còpia escanejada de DNI



Capçalera de la nòmina.



Annex 1



Fitxa d'entitat



Retornar el contracte d’encàrrec signat

Centre de Formació Formació bonificada

Quin import es pot bonificar?
Les entitats que compleixen els requisits anteriors disposen d’un crèdit anual que depèn del
seu nombre de treballadors. L’import màxim que poden recuperar ve determinat per:

1. El seu crèdit:
El crèdit és una “bossa de diners”. Prové de les cotitzacions anuals en formació professional
que totes les entitats, empreses paguen en la nòmina dels seus treballadors/es.
Per calcular-lo, les entitats que tenen la gestió laboral contractada amb Suport Associatiu
només han de trucar al seu tècnic de referència perquè efectuï el càlcul.
La llei preveu un mínim de 420€ per a les entitats d’entre 1 a 9 treballadors/es. El crèdit
de la resta d’entitats dependrà dels següents percentatges sobre la quota pagada a la
Seguretat Social en concepte de formació professional:
Entre 1 i 9 treballadors

100% cotitzat (mínim 420€ l’any)

Entre 10 i 49 treballadors

75% d’allò cotitzat

Entre 50 i 249 treballadors

60% d’allò cotitzat

Més de 249 treballadors

50% d’allò cotitzat

2. El cost màxim bonificable:
El cost màxim que es podrà bonificar l’entitat depèn del nombre d’hores del curs, del
nombre de participants que finalitzin la formació i de la especialitat del curs però, en
general, les entitats es poden bonificar tota la matrícula del curs sempre i quan disposin
del crèdit corresponent.

3. El grau de cofinançament exigit:
FUNDAE exigeix un cert grau de cofinançament a les entitats que participen en accions de
formació bonificable. Aquest cofinançament es concreta en què una part del curs es fa dins
de l’horari laboral del curs.

Més informació

93 474 15 33
formacio@fundesplai.org

