Informació per als sol·licitants del Servei de Gestió de Bonificacions del COAMB
Condicions per poder bonificar aquesta formació amb els fons de la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo (FEFE)
· L’alumne ha d’assistir a un 75 % de la formació, i cal que així consti al Control d’assistència.
· El pagament de la formació ha d’haver-se realitzat prèviament a bonificar la formació.
· Les dades que ha facilitat l’empresa han de ser certes.
· L’empresa ha d’estar al corrent de pagaments a Hisenda i a la Seguretat Social.
· L’empresa ha d’haver informat a la Representació Legal dels Treballadors (Comitè
d’empresa) o, si és el cas, als treballadors, de la voluntat de realitzar i bonificar aquesta
formació.
· L’empresa, a nivell comptable, ha d’imputar l’activitat formativa a la partida de formació.

El COAMB declina tota responsabilitat si:

1. L’empresa pren decisions contràries o al marge de les instruccions i indicacions del
COAMB.
2. L’empresa no aplica l’import a bonificar als butlletins de la seguretat social (TC) indicats
pel COAMB.
3. L’empresa no realitza les anotacions comptables de les despeses de formació i de les
compensacions als TC aplicades, a les comptes comptables creades per aquest fi.
4. L’empresa no compleix els terminis marcats per la FEFE i prèviament informats pel
COAMB.
5. Les dades que l’empresa facilita al COAMB no son verídiques (dades d’empresa,
alumnes, cursos de formació).
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Més informació d’interès
Què és la Fundació Estatal?

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE, antiga Fundació Tripartita, antic
FORCEM) és una entitat estatal encarregada d’impulsar i coordinar la Formació Continua
mitjançant:
 Publicació de la normativa que marca quin import de subvenció li correspon a cada
empresa i regular els passos a seguir per a accedir a la mateixa.
 Posar a disposició dels usuaris l’Aplicació Informàtica i el suport telefònic necessari
per a la seva tramitació
 Vetllar per la correcta aplicació de la normativa en la formació subvencionada,
mitjançant diferents mecanismes de control i seguiment.
Forma part dels òrgans de participació i gestió que composen l’estructura organitzativa dels
subsistema de Formació Continua, juntament amb la Comissió Estatal de Formació Continua i
les Comissions Paritàries Sectorials i Territorials.
La subvenció que li correspon a cadascuna de les empreses és un % de la quota de formació
que l’empresa va abonar a la Seguretat Social durant l’any anterior.
L’import màxim de bonificació te caràcter anual i no acumulable, per la qual cosa, l’import
que no s’esgoti en formació realitzada durant l’any en curs, es perdrà, ja que a l’iniciar un any
nou, l’empresa disposarà automàticament d’un nou crèdit.
La subvenció es deduirà dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social (TC).
L’import de la subvenció no equival necessàriament al cost abonat per la mateixa, és a dir, la
subvenció pot ser inferior al cost de la formació, en funció d’una sèrie de factors que regula la
FEFE (Mòduls Econòmics).
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