
REGULACIÓ  DEL  PERMÍS  RETRIBUIT  DE  FORMACIÓ  (  ARTICLE  23.3  DEL
REIAL DECRET 2/2015, DE 23 D´ OCTUBRE PEL QUE S´ APROVA L´ ESTATUT
DELS TREBALLADORS
 
Per una part la direcció de l´ empresa
.....
......

Per l´ altre part, la representació unitària dels treballadors, que a continuació
es relaciona
.....
.....
 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament capacitat legal i legitimació suficient per
subscriure aquest acord d´eficàcia general.

MANIFESTEN.

Que amb data 14 de març de 2016 es va signar acord de formació en seu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya entre la representació dels treballadors i
de BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS S.A.

Que amb la voluntat d´ ambdues partes d´evitar futurs litigis per la implementació
dels supòsits concrets que puguin sorgir en la interpretació de l´ article 23.3 de l´
Estatut dels Treballadors, es regula en el present acord d´ empresa un reglament d´
aplicació del permís de formació en ares a la seguretat jurídica dels treballadors que
tinguin dret a gaudir del permís de formació.

Que el present acord acull la interpretació de diferents supòsits, sense perjudici que
es vagin ampliant en la mesura que sorgeixin nous supòsits de fet, que requereixin
interpretació a l´ hora d´ implementar-se, i que es discutirien per la Comissió de les
20 hores de formació establerta en el citat pacte de 14 de març de 2016.

ACORDS

 
ASPECTES GENERALS QUE REGULEN EL PERMÍS 
 
 
I. El permís de formació de l´ article 23.3 de l´ Estatut dels Treballadors el poden
demanar tots aquells treballadors de BSA que acreditin al menys 1 any d’antiguitat a
l’empresa. 
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II.  Els professionals podran sol·licitar un permís de formació retribuït de 20 hores
anuals,  acumulables  per  un  període  de  fins  a  cinc  anys,  sempre  i  quan  el/la
professional no hagi gaudit d’aquestes hores, ja sigui amb activitats incorporades en
el  Pla de Formació Anual de BSA vigent o en plans de formació anteriors,  o en
activitats no incorporades en els esmentats plans.

III.  En  qualsevol  cas,  queden  excloses  les  hores  destinades  a  la  formació  que
obligatòriament hagi  d’impartir  l’empresa a càrrec seu de conformitat  amb el que
preveuen les lleis. 

 
IV. La formació ha de ser per a l’ocupació, i vinculada a l’activitat de l’empresa, tal i
com  disposa  l´  article  23.3  de  l´  Estatut  dels  Treballadors.  Caldrà  justificar-ho
documentalment.    
         
TIPUS  DE  FORMACIÓ  QUE  COMPTEN  PEL  PERMÍS  RETRIBUÏT  DE  20
HORES                            

 Cursos i Seminaris
 Jornades i congressos
 Estades, rotacions, i reciclatge: per l’actualització i polivalència professional. 

Si és a petició del professional, en cas contrari no computaria dins de les 20
hores, ja que es considera formació obligatòria.

GAUDIMENT DEL PERMÍS DE FORMACIÓ DINS DE L´ HORARI LABORAL
 
I. El  permís  de  formació  dins  l’horari  laboral  són  aquelles  hores  destinades  a
realitzar activitats formatives que es troben dins l’horari laboral del professional, i per
tant, el professional  s’absenta del seu lloc de treball habitual per fer la formació.

II.  Quan l’activitat  formativa,  inclosos els desplaçaments, sigui igual  a la jornada
diària  del  professional,  es  computen  totes  les  hores  de  l’activitat  formativa  a  la
jornada d´ aquell dia. 

III. Quan l’activitat formativa, inclosos els desplaçaments, sigui inferior a la jornada
diària del professional,  les hores de l’activitat  formativa es resten a la jornada d´
aquell dia. 

IV. Quan l’activitat formativa, inclosos els desplaçaments, sigui superior a la jornada
diària del professional, es computaran totes les hores de la jornada d´ aquell dia.
El  sobrant  d´  hores a les que tindrà dret  el  treballador/a,  seran compensades a
petició  del  treballador.  El  comandament  només  podrà  denegar  la  petició  del
treballador/a per causes justificades organitzatives i productives. 

En  tot  cas,  en  cas  de  desacord,  s’argumentarà,  justificarà,  i  s’informarà  en  tot
moment al Comitè d´ empresa dels criteris d´ ambdues parts,  i seran  així mateix
tractades per la Comissió de formació establerta en el pacte de 14 de març de 2016.

IV. En qualsevol cas, la compensació de les hores realitzades de formació, es farà
de mutu acord entre el treballador i el seu comandament. Com a norma general es
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farà fora del període de vacances (estiu, setmana santa i Nadal), i  sempre que es
garanteixi el bon funcionament del servei. Les hores del permís  tampoc es podran
gaudir de forma encadenada amb altres permisos. Aquesta fórmula no ha de ser
inamovible, ja que per raons de tancaments de serveis, disminució de l’activitat...etc,
pot ser viable gaudir les hores  dins dels períodes abans esmentats

V. Quan l’activitat formativa es faci tant dins com fora del centre de treball i sigui
necessari fer un desplaçament, es facilitarà com a màxim una hora pel desplaçament
en  la  seva  totalitat.  Aquesta  hora  també  comptarà  com  a  permís  de  formació.
Sempre que es faci en algun centre de l’organització.

GAUDIMENT DEL PERMÍS DE FORMACIÓ FORA DE L´ HORARI LABORAL

I. El permís de formació fora de l´ horari laboral són aquelles hores destinades a
realitzar activitats formatives que es troben fora de l´ horari laboral del professional.
Aquestes hores seran compensades de la jornada ordinària, per tant computen dins
de la jornada laboral del treballador/a.
Estaran dins d´ aquest supòsit tant els treballadors/es que treballin de matí o tarda i
la  formació  es  faci  fora  de  la  seva  jornada  ordinària,  com  en  el  supòsit  dels
treballadors nocturns.

II.  Aquestes hores seran compensades a petició del treballador. El comandament
només  podrà  denegar  la  petició  del  treballador/a  per  causes  justificades
organitzatives i productives. 
En tot cas, en cas de desacord,  es justificarà i argumentarà  i s´ informarà en tot
moment al Comitè d´ empresa dels criteris d´ ambdues parts, i seran així mateix ser
tractades per la Comissió de formació establerta en el pacte de 14 de març de 2016.

III. En qualsevol cas, la compensació de les hores realitzades de formació, es farà de
mutu acord entre el comandament i el treballador,  com a norma general, es gaudirà
fora  del  període  de  vacances  (estiu,  setmana  santa  i  Nadal),  i  sempre  que  es
garanteixi el bon funcionament del servei. Les hores del permís  tampoc es podran
gaudir de forma encadenada amb altres permisos. Aquesta fórmula no ha de ser
inamovible, ja que per raons de tancaments de serveis, disminució de l’activitat...etc,
pot ser viable gaudir les hores  en els  períodes abans esmentats. 

IV. En qualsevol cas, la compensació de les hores realitzades de formació, es farà
de mutu acord entre el treballador i el seu comandament. Com a norma general es
farà fora del període de vacances (estiu, setmana santa i Nadal), i  sempre que es
garanteixi el bon funcionament del servei. Les hores del permís  tampoc es podran
gaudir de forma encadenada amb altres permisos. Aquesta fórmula no ha de ser
inamovible, ja que per raons de tancaments de serveis, disminució de l’activitat...etc,
pot ser viable gaudir les hores  en els períodes abans esmentats.
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GAUDIMENT DEL PERMÍS DE FORMACIÓ ON LINE

I. Es  computaran  les  hores  que  l’organització  del  curs  estableixi,  fins  els  límits
establerts per l´ article 23.3 de l´ Estatut dels Treballadors.

II. Per  la  realització  de  l’activitat  formativa  caldrà  establir,  entre  comandament  i
professional, el % d’hores que es podran realitzar dins de la jornada.

III. En tot cas, en cas de desacord, s´ informarà, justificarà i argumentarà  en tot
moment al Comitè d´ empresa dels criteris d´ ambdues parts, i seran  així mateix
tractades per la Comissió de les 20 hores de formació establerta en el pacte de 14
de març de 2016.

IV. En qualsevol cas, la compensació de les hores realitzades de formació, es farà
de mutu acord entre el treballador i el seu comandament. Com a norma general es
farà fora del període de vacances (estiu, setmana santa i Nadal), i  sempre que es
garanteixi el bon funcionament del servei. Les hores del permís  tampoc es podran
gaudir de forma encadenada amb altres permisos. Aquesta fórmula no ha de ser
inamovible, ja que per raons de tancaments de serveis, disminució de l’activitat...etc,
pot ser viable gaudir les hores  dins dels períodes abans esmentats

GESTIÓ DEL PERMÍS DE FORMACIÓ
 
I. Terminis 
 
El permís s’ha de demanar amb  15 dies un mes d’antelació a la realització de la
formació, per part del/a professional. En el cas que no sigui així, l’empresa tindrà el
dret a denegar el permís.
L’empresa ha de donar resposta al permís amb un termini de 5 dies desprès de la
seva sol·licitud per tal de què el/la professional pugui fer els tràmits pertinents. 
 
II. Valoració de les sol·licituds 
 
Un cop rebudes les sol·licituds es realitzarà la valoració de cada una d’elles segons
els següents criteris:
 
a) Acreditació d’almenys 1 any d’antiguitat a l’empresa.
b) Vinculació a l´ activitat de l´ empresa, tal i com disposa l´ article 23.3 ET.

IV.  Documentació 
 

 F 
F > 
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   Organitzades per BSA -   - Permís laboral si s’escau fora de la jornada laboral
F 
N No Organitzades per BSA

>    
D 
-  - Sol·licitud de formació adjuntat programa i inscripció
> - Permís laboral si s’escau dins de la jornada laboral
> - Certificat acreditatiu conforme ha assistit a la formació
     al comandament.

C     
 

V.  Els  professionals  afectats  podran  presentar  una  sol·licitud  de  formació  per
retroactivitat (adjunta al document) del pacte. 

RETORN  HORES  DEL  PERMÍS  DE  FORMACIÓ  A  L´  EXTINCIÓ  DEL
CONTRACTE
 
Si  el  treballador/a  extingeix  el  seu contracte,  i  ha  gaudit  total  o  parcialment  del
permís  de  formació,  i  ha  realitzat  més  hores  de  formació  de  les  que
proporcionalment  li  corresponien,  es  regularitzarà  a  la  quitança  descomptant  les
hores sobrants.  
 
RETROACTIVITAT I CÒMPUT DE LA FORMACIÓ REALITZADA 2012-2015 
 
I. D’acord amb el pacte signat a catorze de març de 2016, es reconeix el dret de les
20  hores  de  formació  anuals,  a  tots  els  professionals  que  compleixin  amb  els
requisits establerts en el marc legal vigent.  El dret s’aplicarà a partir de l’1 de juny de
2012.
 
II. S’entén com a retroactivitat totes aquelles hores de formació que els treballadors
hagin realitzat fora de la seva jornada laboral, entre els anys 2012-2015 (màxim 80
hores) i no hagin estat compensades ni realitzades dins l’horari laboral.

III. Aquestes hores seran compensades a petició del treballador. El comandament
només  podrà  denegar  la  petició  del  treballador/a  per  causes  justificades
organitzatives i productives. 
En  tot  cas,  en  cas  de  desacord,  s’argumentarà  i  justificarà i  s’informarà  en  tot
moment al Comitè d´ empresa dels criteris d´ ambdues parts, i  seran així  mateix
tractades per la Comissió de formació establerta en el pacte de 14 de març de 2016.

IV.  Els  professionals  afectats  podran  presentar  una  sol·licitud  de  formació  per
retroactivitat (adjunta al document) del pacte. 

V. Per tal  de que els/las professionals puguin presentar sol·licituds, s’estableix el
període següent:

 Del 1/11/2016 al 31/12/2016 anys 2012 al  2015 
 Les hores corresponent al 2012, es podran realitzar durant el 2017.
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Un cop recollides les sol·licituds es pactarà amb la Comissió el retorn d’hores per tal
de complir  amb els  terminis establerts  en el  pacte,  sempre tenint  en compte les
necessitats del servei.

REGISTRE DE LES HORES DE FORMACIÓ
 
I. La Direcció de RH disposarà d’un registre de les hores de formació realitzades
pels professionals. 

II. Els professionals podran consultar a Desenvolupament i Formació Professional,
mitjançant  correu  electrònic  (DESENVOLUPAMENT  I  FORMACIO)  les  hores  de
formació realitzades.

Badalona a,  de 2016 
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