Fo
ormac
ción Bonific
cada-F
Fundación T
Tripar
rtita
¿Sab
be que dis
spón de ax
xudas para
a formar a os seus traballado
t
ores?
A Cámara de Comercio de Ourense
O
com
mo entidade organizadorra ante a Fundación Trip
partita
para a Formació
ón no Emprrego xestión
nalle gratuitamente as bonificación
ns na Segurridade
Socia
al para os cursos
c
que organiza
o
a Institución. Estas axudas son para
a a formació
ón de
emprregados das empresas e poden cheg
gar ao 100%
% do custo da
a matrícula.

¿En qué consiisten as ax
xudas?
Consisten en rec
cuperar total ou parcialm
mente o imp
porte dos cu
ursos, media
ante bonifica
acións
nas súas
s
cotas á Seguridade Social (Orde
e TAS/2307//2007).
O cré
édito disponiible é anual e non acum
mulable para exercicios posteriores
p
s
se non é utilizado
antes
s do 31 de decembro.

¿Que
en pode beneficiars
b
se destas axudas?
a
Todas as empres
sas ubicadas
s en territorio español que estean ao
o corrente n
nos pagamen
ntos á
Seguridade Social e Facenda e queira
an formar os seus tra
aballadores por conta allea.
Adem
mais, serán requisitos para
p
bonifica
arse o custo
o das acción
ns formativa
as na Segurridade
Socia
al, adherirse
e ao Convenio de Agru
upación de Empresas da
d Cámara de Comerc
cio de
Ourense e realiza
ar e finalizarr con bo apro
oveitamento a acción forrmativa.

¿Call é o créditto formatiivo para a súa empr
resa?
Cada empresa dispón dun crédito
c
anual para finan
nciar as accións formativas, determ
minado
n ano ante
erior na Seg
guridade So
ocial en concepto de co
ota de Form
mación
polo ingresado no
profe
esional e porr número de traballadore
es.
A Cámara de Co
omercio de Ourense, en
ntidade cola
aboradora da Fundación
n Tripartita e coa
petición expresa da empresa, pode facilittarlle a contía que lle corresponde.

¿Can
ndo se pod
de solicita
ar a bonific
cación?
Para solicitar a bonificació
ón dunha actividade
a
de
d formació
ón deberá tramitar to
oda a
docum
mentación necesaria
n
ante a Cámara
a de Comerc
cio e Industrria de Ouren
nse, como mínimo
m
10 díías naturais antes do inic
cio do mesm
mo.

¿Call é a normativa que regula as axudas?
O sistema de bon
nificacións se
e encontra regulado
r
pola Orde Minis
sterial TAS 2
2307/2007, de 27
de xu
ullo.
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