
 
 

PERMÍS D'ASSISTÈNCIA EXÀMENS 

 

El permís d'assistència a exàmens és el període de descans laboral al qual 

tenim dret en les següents situacions: 

 

 Per a assistir als exàmens en centres docents a aquelles persones 

treballadores que estiguen cursant estudis superiors, de grau mitjà o 

elemental.  

TEMPS 

 Aquests permisos seran concedits pel temps necessari 

 

JUSTIFICANTS QUE HAS DE PRESENTAR 

 Mitjançant la justificació d'assistència als exàmens expedit pel centre 

docent corresponent. 

 

A MÉS 

 El treballador tindrà dret segons el art. 43 de l'ET:  

 

a) Al gaudi dels permisos necessaris per a concórrer a exàmens, així com 

a una preferència a triar torn de treball i a accedir al treball a distància, 

si tal és el règim instaurat en l'empresa, i el lloc o funcions són 

compatibles amb aquesta forma de realització del treball, quan curse 

amb regularitat estudis per a l'obtenció d'un títol acadèmic o 

professional. 

b) A l'adaptació de la jornada ordinària de treball per a l'assistència a 

cursos de formació professional. 

c) A la concessió dels permisos oportuns de formació o perfeccionament 

professional amb reserva del lloc de treball. 

d) A la formació necessària per a la seua adaptació a les modificacions 

operades en el lloc de treball. La mateixa serà a càrrec de l'empresa, 

sense perjudici de la possibilitat d'obtindre a aquest efecte els crèdits 

destinats a la formació. El temps destinat a la formació es considerarà 

en tot cas temps de treball efectiu. 



 
 

 Els treballadors amb almenys un any d'antiguitat en l'empresa tenen 

dret a un permís retribuït de vint hores anuals de formació professional 

per a l'ocupació, vinculada a l'activitat de l'empresa, acumulables per 

un període de fins a cinc anys. El dret s'entendrà complit en tot cas quan 

el treballador puga realitzar les accions formatives dirigides a l'obtenció 

de la formació professional per a l'ocupació en el marc d'un pla de 

formació desenvolupat per iniciativa empresarial o compromesa per la 

negociació col·lectiva. Sense perjudici de l'anterior, no podrà 

comprendre's en el dret a què es refereix aquest apartat la formació 

que dega obligatòriament impartir l'empresa al seu càrrec conforme al 

que es preveu en altres lleis. A falta del que es preveu en conveni 

col·lectiu, la concreció de la manera de gaudi del permís es fixarà de 

mutu acord entre treballador i empresari, art. 23.3 ET.  

 

 El dret d'adaptació de la jornada de treball no és absolut, i estarà 

condicionat per altres factors com el dret d'altres treballadors amb 

reducció de jornada per cura d'un menor o d'un familiar a la concreció 

horària de la seua reducció de jornada. 

 Segons l'art. 54 del conveni Ford, per a fomentar la formació del 
personal de l'empresa s'estableix un benefici social, de caràcter 
assistencial, denominat Ajuda d'Estudis, que es regula per les següents 
disposicions: 
 
1. L'ajuda serà aplicable per al pla d'estudis vigents a cada moment i 

que estiguen oficialment reconeguts per l'estat o comunitats 
autònomes.  
 

2. Els estudis que realitzen les persones ocupades hauran d'estar 
relacionats amb el seu lloc de treball o que puguen ser d'aplicació 
pràctica en qualsevol altre lloc de treball dels existents en l'empresa. 
 

3. L'ajuda consistirà, en cas d'estudis superiors, en el pagament dels 
crèdits aprovats durant el curs vigent. La justificació de les 
assignatures aprovades s'haurà d'entregar abans del començament 
del curs següent.  
 

4. De conformitat amb el procediment establit a aquest efecte per la 
Comissió Paritària de Formació (annex número tres), les quanties 
màximes per al pagament de matrícula i despeses complementàries 
són les que a continuació s'estableixen: 
 



 
 

            a) Estudis superiors: 783,01Euros (any 2019) 

b) Altres estudis; ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Idiomes que              
s'impartisquen a l'Escola Oficial d'Idiomes i centres homologats i 
reconeguts pel Centre de Formació de Ford España S.L.: 486,8 Euros 
(any 2019) 
 
5. Es rebrà l'ajuda econòmica en proporció als crèdits aconseguits en 

cada curs, establint com a termini màxim per a superar el total de la 
carrera el doble dels anys recomanats per a acabar-la.  
 

6. El termini per a sol·licitar l'ajuda d'estudis s'haurà d'efectuar abans 
del 30 de novembre de cada curs. 
 

7. Aquest plus es revaloritzarà cada any de vigència del conveni d'acord 
amb l'Increment General. 
 

 Els permisos se sol·licitaran sempre per escrit del superior immediat. 

 

 Serà necessari que el personal en qüestió acredite degudament, en el 

termini de quaranta-huit hores després de la seua reincorporació al 

treball, mitjançant els justificants i documents legals que siguen 

aplicable, el compliment dels fets i circumstàncies en virtut dels quals 

va obtindre el permís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


