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Document d'adhesió al Contracte d'encomana de l'organització de la 
formació subscrit entre empreses a l'empara dels articles 9.3 i 12.1 

de la 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 
i de l'article 14.3 del Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, que 

desenvolupa la citada Llei. 
 

 
En/Na_______________________________________________________, 
amb NIF _______________com a representant legal de l’entitat 
___________________________________, amb CIF_____________ i Seu 

Social al (carrer / plaça):____________________________________ 
Població __________________CP______ Província__________________ 

 
 
DECLARA: 

 
Que està interessada en adherir-se al Contracte número: 06/19 d'Agrupació 

d'empreses de data 29/05/19 subscrit entre CIDET, S.L. (CENTRE 
INTERNACIONAL DE FORMACIÓ EMPRESARIAL I TECNOLÒGICA, SL) com a 

entitat externa i les empreses que en ell es relacionen, per a l'organització 
de la formació programada per aquestes empreses regulada en l'article 12 
de la 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 i en l'article 14.3 
del Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, que desenvolupa la citada llei. 

 
Coneix i accepta les obligacions i drets que en aquest Contracte es contenen 
i s'adhereix al mateix des de la data de la signatura del present document, 

sabent que per a poder aplicar les bonificacions cal tenir en compte: 
 

-Reserva de crèdit. 
D'acord amb el que estableix l'article 9.4 de la 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 i en l'article 11.3 del Reial Decret 694/2017, de 
3 de juliol, que desenvolupa la citada Llei, l'empresa, que té menys de 50 

treballadors, té voluntat d'acumular el seu crèdit de formació amb el del 
següent o els dos següents exercicis, de manera que el crèdit de formació 
no disposat per la empresa en un exercici podrà aplicar-se en el següent o 

fins als dos següents. 
  

En els primers sis mesos de l'exercici en curs, l'entitat a la que se li ha 
encomanat l'organització de la formació ha de comunicar aquesta 
circumstància a l'Administració pública competent a través del sistema 

electrònic disponible a la Web de la Fundación Estatal per a la Formación en 
el Empleo. L'entitat externa ha de comunicar a l'aplicació telemàtica de 

formació en les empreses, durant el primer semestre de l'any, la voluntat 
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d'acumular el crèdit de les empreses de menys de 50 treballadors, que així 
ho desitgin. 

 
-Notificacions electròniques 

L'empresa adherida, amb número d'identificació fiscal de persona física, 

manifesta la seva voluntat de relacionar-se amb la Fundación Estatal per a 
la Formación en el Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal a través 

de mitjans electrònics en l'exercici dels seus drets i obligacions.  
 
L'entitat a la qual li ha encomanat l'organització de la formació ha de 

comunicar aquesta circumstància en l'aplicació telemàtica de Formación 
Programada por las Empresas, que podrà ser modificada per la interessada 

en qualsevol moment. 
 
-A la factura figuraran desglossats els costos directes d'impartició i 

d'organització aplicant l'IVA vigent, segons la normativa. 
 

-CIDET, S.L., comunicarà l'import de la bonificació via e-mail, que es podrà 
incloure en la Relació de liquidació de cotitzacions (RLC) del mes indicat en 

el document de comunicació, o qualsevol dels mesos posteriors i, com a 
màxim, al RLC del mes de desembre de l'any en curs. En el cas de les 
empreses que portin la gestió de les nòmines a través d'una gestoria, els 

cal fer-hi arribar l’esmentat comunicat. 
 

-CIDET, SL, davant l'obligació que tenen les empreses de comunicar al 
Representant Legal dels Treballadors (si n'hi ha), la formació prevista, 
especificat en el Contracte d’Encomana, apartat 4.6, Obligacions de les 

empreses, considera complert aquest requisit en el moment de rebre el 
document RESERVA DE PLAÇA de la formació, i comunicarà a la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo, d'ara endavant, Fundació Estatal, 
que existeix el corresponent informe favorable, llevat que l'empresa l’ 
informi de qualsevol canvi al respecte . 

 
Pel que fa a la normativa vigent, les empreses hauran de cofinançar part del 

cost de l'activitat formativa en funció de la mida de la seva plantilla mitjana, 
mitjançant l'assumpció d'una part dels costos directes i/o mitjançant la 
imputació del cost de les hores de treball dedicades a l'activitat formativa. 

Per tot això, en el model de RESERVA DE PLAÇA de la formació, es sol·licita 
l'horari laboral del participant per a determinar si coincideix en tot o en part 

amb el de la formació. 
 
L'obligatorietat d'identificar en compte separat o epígraf específic de la seva 

comptabilitat, sota la denominació de "formació professional per a 
l'ocupació", totes les despeses de les accions formatives i permisos 

individuals de formació, així com les bonificacions que s'apliquin. 
 
L'emplenament de les DADES IDENTIFICATIVES de l'empresa agrupada, 

que figura com a Annex I d'aquest contracte, a la signatura d'aquesta 
adhesió. En cas de canvis posteriors de qualsevol de les dades de 

l’esmentat Annex I, s'hauran de comunicar a CIDET S.L., a la fi d’actualitzar 
l'aplicació de la Fundació Estatal. 
 



La baixa en l'Agrupació s'ha de comunicar a través del document “Baixa en el Contracte d'Agrupació” 
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Les empreses seran directament responsables dels incompliments de totes 
les obligacions, encara que contractin la impartició o la gestió de la 

formació. 
 
 

 
 

 _______________________, a   29 de Maig del 2019 
 
 
Per l’Empresa Agrupada: Per l’Entitat Externa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat________________________ 
(Representant Legal) 

Signat: Xavier Serramalera Lladó 
(Representant Legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 


