INFORMACIÓ GENERAL
núm.
lloc:

Associació d’Empresaris de
les Comarques de l’Ebre (AECE)
C. Ciutadella, 13 - 3er. pis
TORTOSA

Data:

14 d’abril

hora:

16 h.

3

Places limitades. Es prega efectuar la inscripció
abans del dia 12 d’abril.
La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà
per rigorós ordre d’inscripció, en la
Secretaria del Col· legi.
Tel. 977 22 45 13
Fax 977 22 95 25
rafa@graduados-sociales-tarragona.com

ENTITAT COL· LABORADORA

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL

inscripció: Gratuïta

2004
21

XERRADA
SOBRE

LA FINANCIACIÓ DE LES
ACCIONS DE FORMACIÓ
CONTÍNUA EN LES EMPRESES

14 d’abril - TORTOSA

PROGRAMA
En breus dies tindrà lloc la publicació en el BOE de
l’O.M. per la qual es regula la financiació de les accions
de formació contínua en les empreses, que a partir
d’aquell dia es podrà tramitar directament amb la
Fundació Estatal per a la Formació Contínua les
sol· licituds per a aquesta formació dels seus
treballadors.
Segons la informació que disposa ANCED, les empreses
d’1 a 5 treballadors disposaran en 2004 d’un crèdit de
formació que es podria establir en 350 euros per
empresa, amb el següent abast temporal:

Les bonificacions que regiran per a l’any 2004,
segons es reflecteixen en els Pressupostos Generals
de l’Estat publicats en el BOE de 31-12-03, són
les següents:
Empreses de 6 a 9 treballadors: 90 per cent.
De 10 a 49 treballadors: 65 per cent.
De 50 a 249 treballadors: 52,5 per cent.
De 250 o més treballadors: 42,5 per cent.

- Per a les empreses d’1 treballador: el crèdit s’assigna
per a un període de tres anys a comptar des de l’1 de
gener de 2004.
- Per a les empreses de 2 treballadors: el crèdit
s’assigna per a un període de dos anys a comptar des
de l’1 de gener de 2004.
- Per a les empreses de 3 a 5 treballadors, el crèdit citat
s’assigna amb caràcter anual.
Aquestes quanties són per a 2004 i es poden revisar
anualment en els Pressupostos Generals de l’Estat.
Sembla ser que les empreses molt petites, menys de
cinc treballadors, seran les més beneficiades en aquest
nou període.
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