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SUBSTITUCIÓ DEL TIQUET RESTAURANT
PER TARGETA DE CRÈDIT RESTAURANT

A partir de gener de 2008 es substitueixen els vals de menjador per una targeta de crèdit restaurant que tindrà
validesa fins a 2010. Aquest sistema ja funciona a la major part de departaments de la Generalitat.
L’import total diari de l’ajut és de 5,21 €.
Les targetes s’actualitzaran virtualment amb l’import mensual de l’ajut a menjador i es podrà acumular fins al 31 de
desembre l’import que hagi anat carregant el Departament. Al personal substitut la càrrega es farà a mes vençut.
Es pot fer servir com a qualsevol targeta de crèdit a restaurants i hotels que acceptin “mastercard” o “visa”.
Es pot utilitzar tots els dies de la setmana i el saldo es pot consultar al BBVA a oficines, caixers o a través d’una
pàgina web.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ
Les direccions dels centres rebran un aplicatiu per poder demanar els ajuts de menjador per al personal PAS, per al
personal LABORAL de centres ordinaris (auxiliars d’educació especial, pròpies, EEE, TEI, INS) i per al personal
laboral adscrit als serveis educatius.
Cal activar-la abans de la seva utilització (cada targeta disposa d’un ”pin”, com una de crèdit, que s’utilitzarà per
realitzar qualsevol gestió) però no es pot carregar amb diners propis ni es poden treure diners a través dels caixers.
El límit de despesa diària que preveu funció pública és de 9 euros. Si es fa servir més quantitat, Hisenda pot
demanar que es cotitzi a la renda, per la qual cosa queda sota la responsabilitat de l´usuari o usuària. És possible fer
pagaments inferiors. També hem de saber que la pràctica usual d´alguns establiments de no admetre targetes per
pagaments inferiors a 5-6 euros és il·legal i no està permès per la normativa. Pel que fa a aquest cas, hi ha un
conveni entre les empreses concessionàries i el banc que permet que no se’ls cobri cap tipus de comissió.
S’ha de gastar abans del 31 de desembre. Funció Pública ens ha informat a la MESA GENERAL DEL DIA 18 DE
FEBRER QUE ESTÀN GESTIONANT AMB ELS DEPARTAMENTS QUE INGRESSIN ELS SALDOS
PENDENTS D´ANYS ANTERIORS A LA TARGETA DEL 2008. Això és d´interès per a les persones que
vinguin d´altres departaments on ja tenien targeta i tenien avís de caducitat de saldo. Segons això, a l´any vinent
s´acumularà el saldo pendent que quedi d´aquest any.
ALTRES DADES D’INTERÈS
No es poden emetre duplicats de la targeta, així doncs, la pèrdua implica l’emissió d’una de nova, amb el seu pin
corresponent; per tant, s’ha de comunicar al Departament per tal que es pugui carregar a la nova targeta l’import de
l’ajut.
Es pot descarregar, ja que s’hi descompten els ajuts, quan no es treballa i pot quedar inactiva ( per exemple en el
cas de baixes).
Cordialment,
Personal laboral.
www.sindicat.net “personal laboral”.
Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 – Fax 93 302 55 99
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 – Fax 972 41 17 03
Lleida (25002): Pg. Ronda 2, 1r 4a Telèfon 973 26 30 32 – Fax 973 27 25 07
Tarragona (43003):August, 21, entl. 1a Telèfon 977 23 52 63--Fax 977 23 90
www.sindicat.net laborals@sindicat.net ustecstes@pangea.org

