ABONAMENT D’AJUT ESCOLAR I GUARDERIA
Marc Normatiu


Art. 6 del IX Conveni Col·lectiu de 1977



Art. 14 del X Conveni Col·lectiu de 1978



Apartat 9 del XI Conveni Col·lectiu de 1979 LAUDO



Art. 10, paràgraf 3r del Conveni Col·lectiu 1999/2001



Art. 35, paràgraf 1r del Conveni Col·lectiu 2004/2007



Art. 36 del Conveni Col·lectiu 2004/2007

L’Ajut Escolar o l’Ajut Guarderia és una prestació de caràcter assistencial destinada a col·laborar en les despeses d'escolarització dels fills d'empleats.
L’Ajut Guarderia el poden percebre els empleats des del mes en què el fill compleix 4 mesos i fins el mes del compliment dels 3 anys.
L’Ajut Escolar el poden percebre els empleats des del mes en què el fill compleix 3 anys i fins el mes de juny del curs del compliment dels 16 anys.
A sol·licitud de l’empleat, i amb l’adequada justificació de que el fil o filla continua estudiant, l’Ajut Escolar pot estendre’s fins el mes de juny del curs
del compliment dels 18 anys.

Procediment de sol·licitud
No cal presentació expressa de cap sol·licitud per l’activació d’aquests Ajuts.
Ambdós Ajuts es generen automàticament en el moment de donar d’alta el fill a la base de dades de l’Empresa (SAP). No és necessari sol·licitud
expressa

L’empleat ha de portar al departament de Personal fotocòpia del Llibre de Família on consti registrat el fill. Servirà la mateixa fotocòpia del Llibre de
Família que presentarà, juntament amb altres documents, per la tramitació de la baixa maternal o paternal.
En cas de voler sol·licitar la pròrroga d’Ajut Escolar dels 16 als 18 anys, caldrà presentar abans de l’inici del curs un Certificat emès per l’escola on
constin les dades de l’alumne, la durada del curs i que es tracta d’un ensenyament reglat per la Generalitat de Catalunya.
Si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment, truqueu al Albert Costa (ext.87315) o envieu-li un e-mail.
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