
 

 

SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ PERMÍS PER A FORMACIÓ CONTINUADA 

N.Act Data de valoració 

Nom i cognoms 

Correu electrònic DNI 

Categoria professional Servei /Unitat 

Torn                      MATÍ                   TARDA                   NIT                 CORRETORNS 

Descripció de l’acció formativa (cal presentar programa) * 
 

Lloc acció formativa Dates acció formativa 

Horari acció formativa Total hores 

En horari laboral          SI             NO Cal substitució           SI                 NO 

Relacionat amb tasca actual           SI             NO 

Participa amb treball científic?             SI                           NO 
        pòster            comunicació oral            ponència            altres 

Tipus d’ajut sol·licitat 
(A complimentar per la persona interessada) 

Autorització          APROVAT           DENEGAT 
(A complimentar per part del cap/responsable) 

Núm. dies. Concretar dates i hores Dies autoritzats 

Desplaçament (mitjà transport i/o import**) 
 

Desplaçament 
autoritzat      

A pagar a través de la 
nòmina 

Km.   SI            NO 

Import
Matrícula 

(A complimentar per formació 
continuada) Matrícula autoritzada A pagar a través de  

comptabilitat 

Bonificació prevista    SI               NO 

Entitat formadora  % 
IBAN 

Bitllets (transport públic)**   SI              NO  

Peatges**   SI              NO  

Pàrking**   SI               NO  

Allotjament**   SI              NO  

 TOTAL Comptabilitat  

Signatura sol·licitant 

 

 
 

Vist i plau 
comandament
 
 
 
 
Nom: 

 

Autorització direcció  
funcional
 
 
 
Nom: 

Autorització Gerència
 
 
 
Nom: 

Data Data                                              Data Data 

*   Cal presentar fotocòpia l'acció formativa 
** Imprescindible presentar a formació continuada la factura, bitllet, tiquet o document bancari d’ingrés de 
totes aquestes despeses suportades.. 
No complimentar els espais ombrejats.     La persona sol·licitant ha de remetre el document amb el 

vistiplau del comandament immediat a formació continuada  
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