
D'acord amb l'article 13 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, i abans de l'inici de l'execució de les 
actuacions formatives d'aquest exercici, incloses les de permís individual de formació (PIF) regulades en 
l'article 29, posem a disposició de la representació legal dels treballadors la informació adjunta:

Així mateix, la representació legal dels treballadors haurà d’emetre un informe(1) sobre les accions formati-
ves a desenvolupar per l’empresa en el termini de 15 dies des de la recepció de la present documentació, 
transcorregut el qual sense que s’hagi remès el citat informe, s’entendrà complert aquest tràmit.

Els permisos individuals de formació (PIF) s'aplicaran a les disposicions d'accions formatives sobre 
informació a la representació legal dels treballadors.
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Informació a la Representació Legal dels Treballadors
(Accions Formatives de les Empreses)

Sr/Sra          , amb NIF

com representant legal de l’entitat

amb CIF    i domicili social a:

 Denominació, objectius i descripció de les accions a desenvolupar. 

 Col·lectius destinataris i nombre de participants per accions. 

 Calendari previst d’execució. 

 Mitjans pedagògics

 Criteris de selecció dels participants

 Lloc previst d’impartició de les accions formatives. 

 Balanç de les accions formatives desenvolupades en l’exercici precedent. 

(1).- S’emetra informe per cada centre de treball amb RLT, incorporant signatura de la RLT suficientment acreditada (amb independència 
del centre en el qual es desenvolupi la formació).
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Comitè Intercentres

Comitè d’Empresa

Comitè d’Empresa Conjunt. Centres als que representa. 

Delegat/s de Personal.

Comissió Interna de Formació. 

Seccions Sindicals Constituïdes. Sindicats. 

Sindicat %

Sindicat %

Sindicat %

Sindicat %

Independents %

*S’indicarà el percentatge de tots i cadascun dels sindicats en relació amb el total
de la RLT indicada en aquest document. TOTAL 100 %

Per l’empresa, 

I per que consti a tots els efectes, es signa el present a data i lloc indicats. 

A , a de de 20 Signatura empresa

Rebut,

Signat Sr/Sra , amb NIF

Com a (càrrec sindical2) i en nom de la representació 

legal dels treballadors de l’entitat (o centre de treball amb domicili): 

A , a de de 20 Signatura RLT

(2).- President/Secretari del Comitè d’Empresa. Delegat de Personal o Representants de Seccions Sindicals. En cas de Seccions Sindicals, 
l’informe haurà de signar-lo el 100% de les constituïdes. 

Identificació de la RLT

Representativitat
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