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INTRODUCCIÓ
Dins dels quatre tipus de formació que es regulen en el Reial decret
395/2007,destaca la FORMACIÓ DE DEMANDA que es
correspon amb les accions formatives de formació contínua
en les empreses, actualment anomenada FORMACIÓ
PROGRAMADA a les empreses, a partir del RD 694/2017 que
modifica les anterior normatives.

Aquestes accions les planifiquen, organitzen i gestionen directament l
es empreses per als seus treballadors.

Aquestes accions es financen mitjançant les bonificacions
en les quotes de cotització a la Seguretat Social que paguen
les empreses. Les bonificacions obeeixen, doncs, a un principi de
retorn directe a les empreses i treballadors de la quota (o una
part d'ella) que paguen en concepte de formació professional. Totes
les empreses que formen als seus treballadors tenen dret
a descomptar de les seves cotitzacions socials una part dels costos en
què incorren. SI NO S'APLIQUEN, EL PERDEN



QUI POT ACCEDIR I QUANT ES POT BONIFICAR?
QUI?

Podran ser beneficiàries de les bonificacions en les cotitzacions de la

Seguretat Social totes les empreses que tinguin centre o centres de

treball en el territori estatal, sigui quina sigui la seva mida o

ubicació, desenvolupin formació per als seus treballadors i cotitzin per

la contingència de formació professional.

QUANT?

Les empreses que cotitzen per la contingència

de formació professional disposen anualment d'un crèdit

de bonificacions per a la formació dels seus treballadors,

l'import resultarà d'aplicar la quantia ingressada per l'empresa durant

l'any anterior en concepte de quota de formació professional el

percentatge de bonificació que s'estableixi en la Llei de pressupostos

generals de l'Estat en funció de la grandària de les empreses.



ESEP
ESEP, és un Centre de Formació Professional

Integrat, amb experiència en la formació i serveis formatius a les

empreses.

Els seus serveis es centren en l'assessorament i la gestió per a

l'obtenció i aprofitament dels fons públics per a la formació

subvencionada i / o bonificada, tant si es tracta

d'accions formatives a mida com de catàleg.

ESEP disposa d'un equip de tècnics que orienten les empreses en el

desenvolupament de les diferents fases

del procés formatiu: detecció de necessitats, definir els objectius,

metodologia, seguiment i avaluació dels resultats. També disposem

d’un PLA D’ESTUDI DE PERFILS COMPETENCIALS, disseny i

impartició de les accions formatives, gestió administrativa de la

bonificació o subvenció corresponent, tràmits en cas de

no conciliació del crèdit formatiu, ......
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FORMACIÓ IN COMPANY  ESEP



ESEP
Així doncs a ESEP paral·lelament als diferents cursos que programem

a diferents àmbits i nivells de la Formació Professional, fem activitats

formatives “a mida” de totes aquelles empreses, associacions i

organismes que així ens ho sol·licitin.

ESEP ofereix la possibilitat d’adaptar els continguts de la nostre

oferta formativa a les necessitats específiques del sol·licitant.

Es pot consultar el nostre catàleg de cursos a www.esepdual.com,

així com demanar-nos informació a info@esepdual.com

http://www.esepdual.com/
mailto:info@esepdual.com
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