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CARACTERÍSTIQUES BÁSIQUES DEL PERMÍS INDIVIDUAL DE 
FORMACIÓ (PIF)  

¿QUÈ ÉS UN PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF)? 

És un permís remunerat fins a 200 hores per any o curs acadèmic de què pot disposar un 
treballador o treballadora assalariat per la seva formació, prèvia autorització de l’Empresa.  

¿PER A QUÉ ACCIONS FORMATIVES ES POT DEMANAR UN PIF? 

La formació a  que és refereixen els Permisos Individuals ha d’estar reconeguda mitjançant una 
titulació o una altra acreditació oficial, inclosos també els títols de formació professional i 
certificats de professionalitat. També està prevista la seva utilització per a l’accés, en el seu 
moment, als processos de reconeixement de les competències i qualificacions professionals. 

¿COM ÉS SOL.LICITA? 

L’ únic tràmit que ha de fer la persona per utilitzar el Permís és sol�licitar una autorització a 
l’empresa abans de començar  a gaudir-lo. 

Es pot sol�licitar en qualsevol moment, fins i tot si ja s´ha començat a assistir al curs. 

Per a sol�licitar-lo s’envia al Departament de Formació un annex el qual us el podem proporcionar 
o bé el podeu trobar a www.fundaciontripartita.es 

PER A QUÈ ES POT SOL � LICITAR UN PIF? 

� Accions formatives reconegudes mitjançant una titulació oficial del Ministeri d'Educació, inclosos 
els títols propis de les universitats.  

� Accions formatives reconegudes mitjançant acreditació 

oficial de la resta d'Administracions públiques (Ministeri de Treball, Ministeri d'Indústria, 
etcètera).  

� Els títols i certificats de professionalitat que constitueixen l'oferta del Catàleg Nacional de les 
Qualificacions Professionals.  

� L'accés als processos de reconeixement, avaluació i acreditació de les competències i 
qualificacions professionals adquirides a través de l'experiència laboral o d'altres aprenentatges 
no formals i informals, quan es desenvolupi la normativa corresponent.  

� Per preparar exàmens i treballs i tutories personals en la formació a distància, sempre que 
pertanyin a les categories anteriors. 

PER A QUÈ NO ES POT DEMANAR UN PIF? 

• Per accions formatives que no contemplin formació presencial. Tanmateix en aquella formació 
realitzada en modalitat de distància, ha d'incloure tutories o pràctiques presencials perquè 
admeti la part presencial.  

• Per assistir a exàmens, ja que l'Estatut dels Treballadors els recull com permisos.  

• Per a la formació realitzada pel Banc. 
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