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Formació al Servei de l’Empresa 
La formació contínua és aquella que permet a els/les treballadors/as en actiu l'adquisició i 

millora de les seues competències i qualificació professional . Aquest tipus de formació 

millora la competitivitat de l'empresa en mantindre als seus/seues empleats/des actualitzats/des, 

ja que pot respondre millor a les demandes i necessitats del mercat.  

En la següent guia es presenten tres modalitats de formació amb les quals millorar aquestes 

competències 

 Formació Programada per les Empreses 

Aquest sistema permet a les empreses oferir als/les seus/es treballadors/es, a través de 

bonificacions, una formació específica basada en les seues necessitats concretes, bonificacions 

que s'aplicaran en els butlletins de cotització a la Seguretat Social .  

 Formació Subvencionada o Formació d’Oferta 

Està modalitat inclou, entre altres, formació dirigida a l'obtenció dels Certificats de 

Professionalitat i Carnets Professionals. Està finançada en un 100% pels Serveis Públics 

d'Ocupació i el Fondo Social Europeo. El/la treballador/a accedirà a ella per iniciativa pròpia.  

 Oferta Parcial de Mòduls d’FP 

Aquest tipus de formació permet cursar determinades assignatures que formen part dels Cicles 

de  Formació Professional Reglada obtingent certificacions parcials. 
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És la formació que les empreses proporcionen als seus/es treballadors/as mitjançant l'aplicació de les 

bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Aquesta formació comprén les accions 

formatives per a les empreses i els permisos individuals de formació. La Formació Programada per 

les Empreses es gestiona a través de la Fundación Estatal para el Empleo Fundae. 

L'objectiu d'aquesta formació és cobrir les necessitats formatives específiques de l'empresa, podent 

realitzar formació a mida per als/les seus/es treballadors/es, de manera que milloren les seues 

competències professionals, el que repercutirà en la millora competitiva de la pròpia empresa. 

Tots/es els/les treballadors/es de les empreses qualsevol que siga la seua grandària que 

tinguen centres de treball en el territori nacional i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de 

Formació Professional. 

Es podrà realitzar qualsevol acció formativa que guarde relació amb l'activitat desenvolupada per 

l'empresa i estiga dirigida a l'adquisició, millora de les competències i qualificacions 

professionals de les treballadors/es. A més, ha de complir amb els següents requisits: 

 La durada mínima serà de 2 hores, sense haver-hi límit quant a la durada màxima. 

 La durada màxima diària és de 8 hores, excepte si es desenvolupa en una única jornada. 

 El nombre de participants màxim és de 30 per grup en la modalitat presencial i en la modalitat de 

teleformació 80 per tutor . 

 La durada màxima per participant d'un Permís Individual de Formació és de 200 hores per any 

natural o curs acadèmic. 

Formació al Servei de l’Empresa
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La quantia d'aquest crèdit està en funció de les quanties ingressades en concepte de Formació 

Professional i del nombre de treballadors/es donant-li prioritat a la Formació en les Pimes ja que 

multiplica per un coeficient major la seua quantia, especialment las micropimes (< 10 treballadors/

es). 

Independentment de la seua grandària i data de creació, totes les empreses disposen d'un crèdit per 

a formació mínim de 420 euros anuals. 

Les empreses de menys de 50 treballadors/es podran reservar el crèdit de formació no disposat en 

un exercici i acumular-ho per als dos següents, la qual cosa els permetrà disposar d'una quantia 

major. 

https://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Como-Bonificarte.aspx
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Les empreses poden:  

 Organitzar la formació dels seus/es treballadors/es amb mitjans propis, i impartir la seua formació 

o sol·licitar la seua contractació amb una entitat externa que la impartisca. 

 Encarregar l'organització a una entitat externa que contracte la impartició de la  formació, o bé, 

que ella mateixa s'encarregue de la impartició. 

 Tota entitat que impartisca aquesta formació ha de trobar-se acreditada i/o inscrita en el Registre 

d'Entitats de Formació. 

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) és l'encarregada d'impulsar i 

coordinar l'execució de les polítiques públiques en matèria de Formació Professional, en l'àmbit de 

l'ocupació i les relacions laborals. En la seua pàgina web es pot trobar tota la informació necessària 

sobre la gestió i normativa de la formació destinada a la millora i qualificació dels/les treballadors/es 

en actiu.    
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Tota la normativa i documentació relacionada amb la Formació Programada Bonificada es pot 

consultar en la pàgina web de Fundae en la secció Empreses i Organitzacions en l'apartat Formació 

Programada per a les Empreses 

https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Entidades-Organizadoras.aspx
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Entidades-Organizadoras.aspx
https://www.fundae.es/
https://www.fundae.es/
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Normativas-y-documentos.aspx
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Normativas-y-documentos.aspx
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Els cursos de formació els ofereixen de manera subvencionada les entitats de formació degudament 

inscrites i acreditades. Aquesta formació s'emmarca dins dels Plans de Formació Sectorial (destinat a 

treballadors/es d’empreses pertanyents a un determinat sector productiu) o Intersectorial (destinada a 

treballadors/es d'empreses de qualsevol sector productiu). 

Son accions formatives finançades 100% per Serveis Públics d'Ocupació i el Fondo Social 

Europeo. La seua finalitat és donar suport a la formacío contínua dels/les treballadors/es per què 

desenvolupen les seues habilitats i competències professionals, afavorint així la competitivitat i 

productivitat tant a nivell personal como a nivell de l 'empresa. Aquesta formació va 

dirigida prioritàriament a treballadors/es en actiu, amb l’objectiu de millorar la seua qualificació.  

Es podran subvencionar tot tipus de mòduls i/o Certificats de Professionalitat del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), quali f icacions específiques de les 

ocupacions (idiomes, informàtica, etc), formació transversal, carnets professionals o qualsevol 

altra formació relacionada. 

 Reial Decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions 

Professionals. BOE núm. 223 del 17/09/2003 

 Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de Formació Professional 

per a l'Ocupació. BOE núm. 87 del 11/04/2007  

 Llei 30/2015 de 9 de setembre per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a 

l'Ocupació en l'àmbit laboral. BOE núm. 217 del 10/09/2015 

 Reial decret 694/2017 de 3 de juliol, que desenvolupa la Llei 30/2015. BOE núm.159 05/07/2017 

 Ordre 8/2015, de 23 de novembre, per la qual es regulen les Bases reguladores que determina el 

programa de Formació per a l'Ocupació per a la realització d'accions formatives dirigides 

prioritàriament a persones ocupada. DOCV núm. 7666 del 23/11/2015  

 Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 395/2007, de 23 de 

març, pel qual es regula el subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació, en matèria de 

formació d'oferta. BOE núm. 67 del 18/03/2008  
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El/la treballador/a, una vegada revisada l'oferta dels diferents centres de formació acreditats, 

haurà d'inscriure's per iniciativa pròpia. Es pot accedir a tota la informació relativa aquesta 

modalitat formativa a través de les pàgines web de FUNDAE, SERVEF y SEPE i en els 

diferents centres que disposen d'oferta. 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados_profesionalidad.html
https://boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-17588-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-7573-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9734
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7769
http://www.dogv.gva.es/datos/2015/11/26/pdf/2015_9598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/03/18/pdfs/A16051-16067.pdf
http://www.fundae.es/
http://www.servef.gva.es/conprogsectoriales
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/cursos/buscador_cursos.html
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On: Aquests ensenyaments poden cursar-se en tots els centres reglats de Formació Professional 

en funció de les places lliures i l'oferta de què dispose. 

Per a qui: Aquesta opció està destinada a qualsevol persona que complisca amb els mateixos 

requisits d'accés exigits per a  poder accedir al cicle formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior que 

pertany. 

Quan: Per a matricular-se en aquesta opció cal consultar al centre formatiu que imparteix la 

formació a la qual es desitja accedir 

Certificació de Mòduls: Si la formació és parcial, el centre docent emetrà, a l'alumnat que hi 

haja superat un mòdul formatiu, una certificació on conste el nom del mòdul, el nombre d'hores, el 

nom del cicle formatiu al que pertany, la qualificació obtinguda i la seua correspondència amb 

les unitats de competència. 

Titulació FP: Una vegada l’alumne/a hi haja superat tots els mòduls d'un mateix cicle, podrà 

obtindre el Títol de Grau Mitjà o de Grau Superior. 

En pàgina web de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport es pot trobar l'Ordre 

del 27 de juny de 2008 que regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels Cicles Formatius de 

Formació Professional en la Comunitat Valenciana i s'estableix el procediment d'admissió en els 

centres docents públics, privats i privats concertats. 

És l'opció de formació que permet cursar determinades assignatures dels cicles formatius de 

Formació Professional Reglada de Grau Mitjà o Grau Superior de manera parcial, permetent 

compatibilitzar la formació amb l'activitat laboral o amb altres activitats, oferint la possibilitat 

d'acumular els mòduls d’un mateix cicle o Família Professional. 

Aquesta Guia Pràctica sobre la Formació al Servei de l’Empresa ha sigut elaborada per l’Equip 

del “Projecte Experimental II: Formació - Innovació - Indústria 4.0”. La informació que conté 

està vigent a Setembre  de 2018. 

Formació al Servei de l’Empresa                 Actaio  
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http://www.ceice.gva.es/es/web/educacion
http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743643/2008_8789.pdf/83768355-c7e7-4fbe-ac83-80ba652667d0
http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743643/2008_8789.pdf/83768355-c7e7-4fbe-ac83-80ba652667d0C:/Users/empace.ONTIDOM/Documents/Plantillas%20personalizadas%20de%20Office
http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743643/2008_8789.pdf/83768355-c7e7-4fbe-ac83-80ba652667d0C:/Users/empace.ONTIDOM/Documents/Plantillas%20personalizadas%20de%20Office

