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Sistema de Bonificació de la Formació  
Fundación Tripartita per a la Formació Contínua 
 
Totes les empreses disposen d’un crèdit anual destinat a la Formació Contínua i 
Permisos Individuals de Formació* que poden utilitzar durant tot l’any natural i 
bonificar-ho en les seves cotitzacions a la Seguretat Social, a més es garanteix el 
dret a la formació gratuïta dels treballadors. 

* Veure apartat específic dels Permisos Individuals de Formació en aquest document, aplicable a la formació 
amb titulació oficial. 

 

1. Què és la bonificació de la formació? 

És un tipus de finançament adreçat a les empreses per finançar total o parcialment  la formació dels 
seus treballadors i treballadores.  

2. Què és el crèdit de formació i d’on prové? 

Totes les empreses tenen l’oportunitat de recuperar total o parcialment el 0,7% de massa salarial 
bruta liquidada a la Seguretat Social l’any anterior per invertir-ho en formació per als seus 
treballadors/es. El crèdit és anual i no acumulable: està disponible des de l’1 de gener i s’ha d’haver 
liquidat abans del 31 de desembre, ja que el crèdit no disposat en un exercici es perd. 

3. Qui se’n pot beneficiar? 

Els treballadors assalariats (que cotitzin en el Règim General) que prestin els seus serveis en 
empreses i també aquells treballadors d'entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels 
acords de formació en les Administracions públiques, així com en empreses de nova creació. 
No podran participar en la formació de demanda els treballadors autònoms. 
 
4. Quins són els requisits per poder bonificar la formació ? 

1. L'acció formativa ha de tenir una durada mínima de 6 hores.  
2. Els participants de la formació han d'estar contractats pel Règim General 
3. L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada. 
4. La representació legal dels treballadors ha d’estar informada i aprovar la formació. 
4. Complir els terminis establerts per la normativa vigent  mitjançant l’aplicació informàtica de la 
Fundación Tripartita. Aquests tràmits els ha de fer una entitat organitzadora. 
 
5. De quin crèdit disposa l’empresa ? 

El crèdit del que disposa l’empresa depèn del nombre de treballadors que té i de la cotització dels 
mateixos en concepte de formació professional durant l’any anterior: 

•Les empreses d'1 a 5 treballadors disposaran d'un crèdit de 420€ anuals. 

•Les empreses amb una plantilla superior es calcularà la quota de formació professional sumant les 
caselles 501 de tots els TC1 de l'any anterior.  

A aquesta quantitat se li aplicarà un 0,7%. Sobre l'import obtingut s'aplicaran els següents 
percentatges en funció de la plantilla de l'empresa. 

• De 1 a 9 treballadors, l’empresa disposa del 100% de la seva quota de FP. 
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• De 10 a 49 treballadors, l’empresa disposa del  75%. 
• De 50 a 249 treballadors, l’empresa disposa del  60%. 
• Amb més de 250 treballadors, l’empresa disposa del  50%. 

L'import resultant és el crèdit disponible per l'empresa. 

Les empreses de nova creació i l'obertura de nous centres de treball, disposaran d'una bonificació de 
65€ per treballador. 

Les empreses, encara que siguin de nova creació o no arribin a una cotització mínima, tenen 
garantits 420 euros per dotar als seus professionals de la formació necessària. 

Per conèixer el crèdit aproximat del que disposa una empresa existeix en la web de la Fundació 
Tripartita un simulador de crèdit que li informarà de la seva quantia una vegada s'introdueixin les 
dades sol·licitades. Pot accedir a aquest simulador en el següent enllaç:  

https://empresas.fundaciontripartita.org/AFE051/app/sim_credito.aspx 

6. És bonificable tot el cost de la formació? 

La quantitat màxima que una empresa pot bonificar-se ve delimitada pel nivell de la formació i per la 
modalitat d'impartició: 
 

Modalitat Mòduls econòmics 
Nivell Bàsic Nivell mitjà-superior 

Presencial 9€ 13€ 
A distància 5,5€ 
Teleformació/ on line 7,5€ 

. 

Les empreses d'1 a 9 treballadors no es troben limitades pel mòdul econòmic, mentre que les de 10 
a 49 treballadors i les de 50 a 249 podran superar un 10% i un 5% respectivament l'import del 
mòdul econòmic. 
 
Així doncs, el cost màxim bonificable resultarà d'aplicar la següent operació: 
 

 Mòdul econòmic  x  nº hores de durada del curs  x  nº de participants 
 
 
7. Com i quan poden les empreses aplicar-se la bonificació? 

Les bonificacions s'apliquen en els butlletins de Cotització de la forma següent: 
Una vegada realitzada l'acció formativa i notificada la seva finalització en l'aplicatiu de la Fundació 
Tripartida, l'import màxim bonificable podrà deduir-se dels TCs des del mes de la comunicació de la 
finalització fins al butlletí de cotització corresponent al mes de desembre de l'any en curs. 
 
8. Quina aportació ha de realitzar l’empresa? 
 
Les empreses tenen l'obligació de participar en el finançament de la formació que realitzin els seus 
treballadors, és el que s’anomena Cofinançament Privat.  Aquest dependrà del nombre de 
treballadors de l’empresa: 
 
 

 

https://empresas.fundaciontripartita.org/AFE051/app/sim_credito.aspx�
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Empreses de 10 a 49 treballadors 10% 
De 50 a 249 treballadors 20% 
De 250 o més treballadors 40% 

 
Els conceptes a incloure en el cofinançament privat són: 
 
• Els costos salarials dels treballadors de l'empresa formats en jornada laboral. 
• La diferència entre el cost total de la formació i la bonificació aplicada per l'empresa. 
 
9.   Quins passos cal realitzar perquè el Tecnocampus pugui tramitar la Bonificació de la 
seva empresa? 

Tecnocampus, mitjançant la seva entitat organitzadora, pot gestionar la bonificació de tots els cursos 
programats. 
Per poder tramitar la Bonificació s’hauran d'emplenar els següents documents: 
 
• Adhesió al conveni d'Agrupació d'empreses. 
• Comunicat a la Representació Legal dels Treballadors (RLT). 
• Full d’inscripció i conformitat dels participants. 

Amb aquesta informació l'entitat organitzadora gestionarà i notificarà totes les dades necessàries en 
l'aplicació de la Fundació Tripartida. 

Una vegada finalitzada la formació, rebran una carta on els informarem de l'import a bonificar i del 
mes a partir del com poden aplicar-se aquesta bonificació, sempre abans del tancament anual al 
desembre. 

És important tenir en compte que, per ser bonificada, l'import de l'acció formativa i els costos 
associats (dietes, desplaçaments, etc.) han d’ haver estat abonats. 

 

PIF (PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ) 

A través de les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social, l'empresa pot 
finançar la formació individual d'un treballador que estigui reconeguda 
oficialment. 

 

1.  Què és un permís individual de formació (PIF)? 

És un permís remunerat de fins a 200 hores per any o curs acadèmic del que pot disposar un 
treballador o treballadora assalariat per a la seva formació, prèvia autorització de l'empresa. 

2.  Qui pot sol·licitar un PIF? 

Les treballadores i treballadors assalariats que presten els seus serveis en empreses, públiques o 
privades, que cotitzen a la Seguretat Social per Formació Professional.  

3.  Per a quin tipus de formació es pot demanar un PIF? 

La formació ha d’estar reconeguda mitjançant: 

• Acreditació oficial: expedida per l'Administració competent i publicada en el BOE. 
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• Titulació oficial: expedida per les Administracions educatives, amb validesa en tot el territori 
estatal i publicades en el BOE. 

• Títols de Formació Professional i certificats de professionalitat. 
• Acreditació de competències per a l'exercici d'una ocupació o ofici. 

La modalitat ha de ser presencial. En el cas de tractar-se de formació a distància o on line, 
s'admetrà la part presencial. 

No  podran ser objecte de bonificació els permisos per concórrer a exàmens als quals els treballadors 
puguin tenir dret. 
 
4.  Com es pot sol·licitar? 

L'únic tràmit que ha de fer la persona per poder utilitzar el Permís és sol·licitar una autorització a 
l'empresa abans de començar-lo. 

L’empresa haurà de compensar/ajudar al treballador o treballadora (flexibilitat, vacances addicionals, 
etc). 

5.  Com es bonifica el PIF l’empresa? 

L’empresa haurà de comunicar el PIF a la Representació Legal dels Treballadors prèviament a la 
realització del curs i obtenir-ne la seva aprovació. 

L’empresa haurà de comunicar a través del sistema telemàtic els permisos autoritzats als treballadors 
tant al seu inici com a la seva finalització. Aquest tràmit s’ha de realitzar a través d’una entitat 
organitzadora. 

6.  Com es calcula la bonificació? 

La fórmula a aplicar és la següent: 

  (Salari anual/nº hores anuals) X Nº hores PIF). 
 

Es podran aplicar les bonificacions a mesura que s'abonin els salaris dels treballadors que gaudeixin 
dels permisos, mensualment segons la durada del curs de formació. 

Els PIF no necessiten quantitats per a Cofinançament. 

El cost dels cursos el pot pagar l'empresa o l'alumne. 

Les hores màximes depèn de la plantilla: 1 a 9 (200 h.), de 10 a 49 (400 h.), de 50 a 249 (600 h.), 
etc. 

Els imports a deduir són independents i acumulables al Crèdit disponible per a la Formació Contínua 
en el cas de que s’hagi esgotat. 

7.   Quins passos cal realitzar perquè el Tecnocampus pugui tramitar la Bonificació dels 
Permisos Individuals de la seva empresa? 

Tecnocampus, mitjançant la seva entitat organitzadora, pot gestionar la bonificació de tots els cursos 
oferts pel Tecnocampus amb titulació oficial (Formació de Grau i Màsters oficials) 

Per poder tramitar la Bonificació s’hauran d'emplenar els següents documents: 
 
• Adhesió al conveni d'Agrupació d'empreses. 
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• Comunicat a la Representació Legal dels Treballadors (RLT). 
• Full d’inscripció i conformitat del participant. 

Amb aquesta informació l'entitat organitzadora gestionarà i notificarà totes les dades necessàries en 
l'aplicació de la Fundació Tripartida. 

Es podran aplicar les bonificacions a mesura que s'abonin els salaris dels treballadors que gaudeixin 
dels permisos, mensualment segons la durada del curs de formació. 

És important tenir en compte que, per ser bonificada, l'import de l'acció formativa i els costos 
associats (dietes, desplaçaments, etc.) han d’ haver estat abonats. 

Per a més informació podeu contactar amb el nostre departament de Formació Permanent: 

Imma Silva 
islearn@tecnocampus.cat 
 
 

mailto:islearn@tecnocampus.cat�

