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PERSONAL LABORAL
FEBRER DEL 2008

FONS D’ACCIÓ SOCIAL 2008 DEL PERSONAL
PAS I DEL PERSONAL LABORAL
La convocatòria del FAS 2008 correspon a les despeses de l’any 2007 i presenta algunes modificacions:
DE CARÀCTER GENERAL
L’òrgan gestor pot obtenir directament el certificat de convivència, quan l’ajut el requereixi, sempre que el/la treballador/a així
ho autoritzi.
Quan dos empleats/des, sense formar part de la mateixa unitat familiar, demanin l’ajut per a la mateixa modalitat o concepte
causant els ajuts es distribuiran en parts iguals.
Els ajuts per estudis només s’atorgaran si els fills o filles, l’ any 2007, tinguessin 25 anys o menys complerts.
MODIFICACIONS DE LES BASES ESPECÍFIQUES
AJUT ESCOLAR
No cal acreditar la convivència si l’ajut es demana per a filles o fills majors de 18 anys.
AJUT PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS
Quant l’ajut és per als fills o filles majors de 18 anys no serà necessari acreditar la convivència. Serà suficient un document de
la universitat on constin el nom i cognoms de la persona matriculada, el nombre d’assignatures i els estudis en els quals està
matriculada en el curs 2007/2008. Tanmateix, es pot aportar el full de la matrícula tot i que en aquest cas sí que caldrà acreditar
el seu pagament.
L’import de l’ajut depèn del nombre d’assignatures matriculades. Serà de 150 € bruts en el cas de matrícules de 3 o menys
assignatures i de 300 € bruts en el cas de matrícules de més de 3 assignatures.
AJUT PER DEFUNCIÓ DELS FILLS O FILLES O CÒNJUGE
Els beneficiaris d’aquest ajut són els fills/es, el cònjuge o parella de fet o altres persones que convisquessin amb el causant i a
càrrec seu, amb independència que s’hagin fet càrrec o no de les despeses del sepeli. Només en el cas que no hi hagi de petició
de qualsevol dels anteriors podrà tenir dret a l’ajut la persona que s’hagi fet càrrec de les despeses del sepeli.
AJUT PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ I/O ACOLLIMENT D’UN FILL O FILLA
S’incorpora l’acolliment simple com a fet que genera dret a ajut. El temps de durada ha de ser superior a un any a data 31 de
desembre de 2007.
AJUT PER A PRÒTESIS OCULARS I AUDITIVES
L’import de l’ajut serà d’un 35% de la despesa acreditada.
Els imports màxims seran els següents:
- Ulleres monofocals, renovació de vidres monofocals i lents de contacte: 65 euros.
- Ulleres progressives o bifocals i renovació de vidres progressius o bifocals: 160 euros.
- Reducció de diòptries i pròtesis auditives: 500 euros.
L’AJUT PER SUPERAR LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT DELS MAJORS DE 25 ANYS
S’amplia als supòsits de superar les proves d’accés a cicles formatius.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds va del 21 de febrer al 20 de març.

Cordialment,

Personal laboral.
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