
FORMACIÓ BONIFICADA 
PER ALS TREBALLADORS 
DE LA SEVA EMPRESA



TOTES les empreses amb un mínim d’1 treba-
llador disposen d’uns diners que han cotitzat a la 
Seguretat Social per a FORMACIÓ. El saldo 
varia en funció del nombre i tipus de treballadors 
(mínim 420€ anuals).

TOTES les empreses haurien d’apro�tar aquests 
recursos, i per a això disposen de les boni�cacions 
de la Seguretat Social.

Si aquestes boni�cacions no es fan servir abans del 
31 de desembre de l’any vigent, aquests diners que 
la seva empresa ha pagat en concepte de formació 
a la Seguretat Social NO SÓN ACUMULA-
BLES* per a l’any següent, per la qual cosa el 
crèdit es perd si no s’ha gastat abans de �nal d’any.

*Consulteu excepcions o possibilitat d’acumular 
crèdit.

La FORMACIÓ ajuda a les empreses a incre-
mentar la seva competitivitat i productivitat, 
desenvolupant les competències dels seus assala-
riats.

A l’Aula Espai d’estudis li gestionem la FOR-
MACIÓ BONIFICADA de la seva empresa i 
l’adaptem a les seves necessitats. Ens oferim a 
dissenyar, implantar i gestionar projectes de 
formació que responguin a les seves necessitats 
especí�ques i garanteixin una recuperació ràpida i 
tangible de la inversió que ja va fer en concepte de 
formació a la SS. En de�nitiva, l’ajudem a detectar 
i a decidir quina formació realitzar, quan i com 
dur-la a terme. Finalment, ens encarreguem de 
tramitar-la amb la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (FUNDAE) i la seva 
gestoria.
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1. Per tal de poder veure el crèdit formatiu del 
qual disposa la seva empresa, hem de signar el 
conveni d’adhesió en què apareixen les dades de 
l’empresa i el vostre permís.

2. Un cop sabut el crèdit, us comuniquem l’im-
port de la subvenció que teniu.

3. L’empresa decideix contractar un o més cursos 
de formació en funció del crèdit i les hores. El 
preu és per hora i treballador i hi poden assistir 
�ns a 30 treballadors.

4. L’Aula Espai d’estudis s’encarrega de noti�car a 
la FUNDAE les dates, horaris i participants per 
tal que es pugui boni�car el curs.

5. Els empleats realitzen el curs.

6. Quan els alumnes �nalitzen el curs, L’Aula 
Espai d’estudis presenta la corresponent docu-
mentació a la FUNDAE.

7. Un cop fets aquests tràmits, l’empresa ha de 
pagar la factura, però en menys d’un mes recupera 
l’import pagat perquè se li descompta de la 
següent quota de la Seguretat Social que hagi de 
pagar. Per exemple, si el curs que ha boni�cat val 
300 € i l’empresa ha de pagar 1.200 € de Seguretat 
Social, se li descomptaran els 300 € i només haurà 
de pagar-ne 900 €.

El funcionament és molt senzill:
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A l’Aula Espai d’estudis realitzem tots els tràmits, començant per oferir-li els cursos que millor s’adap-
tin a les necessitats de la seva empresa, �ns a obtenir l’Informe de Boni�cació de la Seguretat Social.

La Fundació Estatal per a la Formació en el Treball és l ’entitat estatal encarregada d’impulsar l ’execució de les polítiques públiques en 
matèria de Formació Professional, en l ’àmbit del treball i les relacions laborals, desenvolupant les seves atribucions en el marc de la 
Llei 50/2002, de 26 desembre de Fundacions, i regulada pel Reial Decret 395/2007 i l ’Ordre Ministerial 2307/200.
El Fons Social Europeu participa en el co�nançament de les iniciatives de Formació, a través dels Programes Operatius pluriregionals 
d’actuació en matèria de Formació Contínua i reforç de la iniciativa Empresarial, que es consideren en el Marc Comunitari de suport 
a Espanya inclòs en l ’ORDRE TAS/17/2008.



Els nostres programes formatius poden incloure 
temàtica general i/o especí�ca enfocada a cada 
tipus de negoci. 

En idiomes, es fa un treball intensiu en les 
macro-habilitats: lectura, escriptura, expressió oral 
i comprensió auditiva.
Per a la resta d’especialitats i formacions, comptem 
amb professionals experts en la matèria, la majoria 
professionals en actiu en el seu àmbit.

Els nostres cursos ofereixen:
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OBJECTIUS CLARS
 METODOLOGIA VARIADA
 CLASSES DINÀMIQUES I INTERACTIVES
 PROFESSORS EXPERTS
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Per dur a terme la formació, l’empresa pot 
escollir la MODALITAT PRESENCIAL
(i d’aquesta, si prefereix cursar-la a l’Aula 
Espai d’estudis o a les aules o espais de la 
pròpia empresa –FORMACIÓ IN-COM-
PANY), l’AULA VIRTUAL (MODALI-
TAT ONLINE amb plataforma virtual i 
suport dels tutors per telèfon i correu electrò-
nic).



L’Aula Espai d’estudis disposa de professorat espe-
cialitzat en tots els àmbits, per la qual cosa li organit-
zem els CURSOS ESPECÍFICS que requereixin 
els seus treballadors. 

D’altra banda, estem especialitzats en CURSOS 
TRANSVERSALS boni�cables per a qualsevol 
tipus d’empresa:
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01 IDIOMES
(tots els nivells, classes adaptades a les necessitats i vocabulari de l’àrea de negoci. prepa-
ració per a exàmens o�cials).

· Anglès · Alemany · Àrab · Català · Castellà · Francès · Italià · Portuguès · Rus · Xinès · Holandès ·

02 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESES
· COMPTABILITAT I FISCALITAT
· GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ
Gestió d’impagaments · Gestió laboral
Economia · Estadística
· INFORMÀTICA/OFIMÀTICA
(tots els programes)
O�ce (Excel, Word, etc.) · Actic · Programació

· PLATAFORMES DE REUNIÓ I WEBINARS 
Zoom · GSuite (Goole Meet) · Teams · Jitsy · Skype
· MECANOGRAFIA

MÀRQUETING, PUBLICITAT 
I COMUNICACIÓ

03

· INTERNET I XARXES SOCIALS. 
Posicionament SEO · Instagram · Linkedin · 
Facebook · Twitter · Pinterest · Youtube
· MÀRQUETING I VENDES
Atenció al client · Atenció telef ònica · 
E-commerce (comerç on line)



 NOVETATS!
· TRACTAMENT I PREVENCIÓ DE LA COLUMNA 
VERTEBRAL, POSTURA I PRL
· COACHING: 
- ENGAGEMENT (�delització del treballador amb l’empresa)
- TEAMBUILDING (construcció i consolidació d’equips)
- GESTIÓ D’EQUIPS DE TREBALL
- GESTIÓ DEL TEMPS I ORGANITZACIÓ
- GESTIÓ DE L’ESTRÈS
- PNL (programació neurolingüística)
- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
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“ SÓLO HAY ALGO PEOR QUE 
FORMAR A TUS EMPLEADOS Y 

QUE SE VAYAN...
...NO FORMARLOS Y QUE SE 

QUEDEN”Henry Ford

CURSOS TÈCNICS04

· Tecnologia   · Disseny grà�c
· Electrotècnia  · Dibuix tècnic 
· Electrònica   · Fotogra�a i vídeo

05 COMERÇ
Aparadorisme i Interiors

06 HOSTALERIA I ALIMENTACIÓ
· CIÈNCIES ALIMENTÀRIES
Ciència i Tecnologia dels Aliments · Al·lèrgens 
· Manipulació d’Aliments.

· CUINA
Perfeccionament · Enologia: vins, caves,
 gintònics, cerveses.

· FORMACIÓ EN BORSA
· PROTECCIÓ DE DADES
· PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES
· PROTOCOL EMPRESARIAL
· KINESIOLOGIA APLICADA
PER A PROFESSIONALS SANITARIS

I LA FORMACIÓ ESPECÍFICA QUE LA SEVA EMPRESA NECESSITI: 
SI NO LA TROBA AL NOSTRE CATÀLEG, NOSALTRES LA HI TROBEM.



1. Una empresa que només té un treballador 
assegurat en el Règim General a mitja jornada, 
té crèdit per fer formació boni�cada? 
Sí, té el mínim: 420 €/any. 

2- El mínim de 420€ per gastar en formació 
boni�cada és per treballador o per empresa? 
Per empresa, no per treballador. 

3- S’ha de gastar tot el crèdit en un sol curs? 
No, els diners que tingui assignats l’empresa per 
gastar en formació boni�cada es poden gastar en 
tants cursos com es vulgui. Per exemple, una 
empresa que tingui 420 € pot gastar-los en un sol 
curs de 420 € o en 4 cursos de 105 €. 

4- Els autònoms poden fer cursos boni�cats?
No poden boni�car les formacions que facin. Però
sí que poden participar en cursos on hi hagi altres 
alumnes que es boni�quen la formació i els farem 
un preu especial, a banda que faran teambuilding 
(treball d’equip) amb els seus treballadors mentre 
es formen. Els cursos no han de ser exclusius per a 
les persones que els boni�quen. 

5- Es pot utilitzar tot el crèdit de l’empresa per 
formar un sol treballador? 
Sí, per a empreses de menys de 250 treballadors no 
hi ha limitacions. Els bene�ciaris del crèdit poden 
ser tots els treballadors o només un. 

6- Es poden fer classes particulars a través de la
formació boni�cada? 
Sí. Les classes poden ser particulars o en grup. 

7- Totes les empreses tenen 420 €? 
No. 420 € és el mínim legal establert per la
FUNDAE per a empreses d’1 a 5 treballadors. 
Les empreses poden tenir més crèdit, dependrà 
del nombre de treballadors de l’empresa i de l’im-
port de les seves nòmines. 

8- El crèdit no utilitzat en anys anteriors es pot 
recuperar? 
No. El crèdit necessàriament s’ha de gastar durant
l’any natural, és a dir, que tot el que no es gasta 
abans del 31 de desembre es perd. Consulteu 
excepcions.

9- Es pot boni�car un curs de qualsevol preu?
Les empreses tenen un preu/hora/alumne màxim
per als cursos, que és d’entre 9 i 13 €/hora/alumne 
en funció de si el curs és bàsic o superior.

10- L’empresa no ha de pagar l’import del curs, 
doncs? 
Ha de pagar la factura, però en menys d’un mes
recupera l’import perquè se li descompta de la 
següent quota de la Seguretat Social que hagi de 
pagar. Per exemple, si el curs que ha boni�cat val 
300 € i l’empresa ha de pagar 1.200 € de Seguretat 
Social, se li descomptaran els 300 € i només haurà 
de pagar-ne 900 €. 

11- Què és el co�nançament? 
Per a les empreses de 6 o més treballadors, existeix
un percentatge de co�nançament, que vol dir que 
les empreses han d’assumir part del cost del curs. 
Existeixen dues formes d’assumir aquest cost: 
1. Que l’empresa es faci càrrec d’una part de la 
factura (5 o 10% de l’import).
2. Fent part del curs en hores laborables (l’opció 
majoritària que escullen les empreses).
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TÉ MÉS PREGUNTES SOBRE LA FORMACIÓ BONIFICADA? FAQS
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PER A QUALSEVOL QÜESTIÓ AL RESPECTE, 
CONSULTI’NS!

A L’AULA ESPAI D’ESTUDIS VOLEM SER ELS SEUS 
GESTORS DE FORMACIÓ DE CONFIANÇA, 

CONTACTI’NS I ESTALVIÏ TEMPS I DINERS


