
INFORMACIÓ DE L’AJUT PER ESTUDIS CURS 2015 / 2016  
AJUT ESCOLAR FILLS DELS EMPLEATS  

Abonament al començament  del curs per a cada fill 
matriculat de 0 a 23 anys i que econòmicament 
depenguin de l'empleat.  

En el cas de fills amb discapacitat psíquica/física 
acreditada com a mínim 33% l'edat màxima s'allarga 
a 26 anys. 

QUANTITATS PER A 2015  

-      Ajut escolar: 675,82 €  
-      Discapacitat: €1.351,63 €  
-      Clàusula transitòria Guipuzcoano: 487,34 €  
-      Els empleats LLoyds rebran aquest ajut en 

funció de les quantitats de l'acord 
d'homologació.  

-      Els empleats Banc Galleg han de sol·licitar 
l’ajut escolar mitjançant e-mail a:  
0901RelacionesSociales@SabadellAtlantico.com 
  

REQUISITS: 
Els empleats que tenen dret a aquesta prestació han 
de complir les condicions següents: 
-El fill/a ha de ser al curs durant el 2015 / 2016. 
-L'edat del fill/a ha de ser a 31 d'octubre 2015 menor 
de 24 anys. 
-El/la fill/a han de dependre econòmicament dels 
pares. Si el/la fill/a treballa, els seus ingressos anuals 
han de ser inferiors al 75% del SMI 
(9.080*0,75=6.810 euros). 
-El personal de permís per maternitat previst a l'article 
32.5 de la CCB mantindrà l'ajut escolar per als fills. El 
pagament de les quantitats resultants de l'aplicació 
d'aquesta clàusula serà efectiva en el moment de la 
seva reincorporació a l'entitat al final del període 
d'excedència.  
SI AMBDÓS PARES SÓN EMPLEATS   
En el cas que els dos pares siguin empleats del 
Banc, l'ajut escolar per fill/a s'abonarà el 50% a 
cadascú. En cas de baixa al Banc d'un d'ells tot l’ajut 
escolar passarà a percebre’l el/la pare/mare prèvia 
comunicació de l'empleat/ada.  

AJUT ESTUDIS EMPLEATS  

Serà abonat al final  del curs una vegada acreditada 
la superació de cada matèria matriculada. 

Tituls universitaris: Quantitat f ixada per crèdit 
aprovat. 

Actes administratius  de convalidació, avaluació 
d'estudis previs, trasllats d’expedientes, convalidació 
d’assignatures, entre d'altres, l’abonament serà per 
les despeses justificades fins el máxim de l'import 
corresponent al crèdit aprovat mitjançant l'acte 
acadèmic. 

Quantificació de postgrau en hores:  10 hores = 1 
crèdit 

Idiomes realitzats a centres homologats:  Despesa 
justificada per sota del màxim anual 

Estudis de batxillerat i mòduls: Despesa justificada 
amb el límit màxim anual. 

QUANTITATS PER A 2015  

-       Crèdit aprovat: 22.66 €  
-       Limit idiomes: 526,34 €  
-       Límit batxillerat i mòduls: 876,10 €  

  
PERSONAL D’EXCEDÈNCIA PER MATERNITAT  

El personal amb permís per maternitat previst a 
l'article 32. 5. del CCB mantindrà el dret a l’ajut 
escolar pels fills dels empleats. Els imports deguts 
seràn efectius en el moment de la seva 
reincorporació a l'entitat al final del període 
d'excedència. 

ACCÉS A L'APLICACIÓ / RUTA PROTEO:  

CanalBS – Àrea empleat - Portal de Gestió de RRHH 
- Gestions Personals – Ajut escolar fills d'empleats o 
Ajut estudis empleat. 

Aquí, en el cas dels fills , apareixen els donats d’alta 
a la base de dades de RRHH susceptible de rebre 
l’ajut escolar.  

Només és necessaria la petició l'any d’inici de l’ajut, 
amb l'obligació de comunicar els canvis de situació. 

 

TERMINI SOL·LICITUD: fins el 31 d'octubre de 2015 
DATA D’ABONAMENT: Novembre 2015 

Aquesta percepció per tal que es tracta d’un benefi ci social, té caràcter consolidat i no absorbible o  
indemnitzable. Els imports es revaloritzan anualmen t d'acord amb el Conveni Col·lectiu de Banca, però 
aquest any com sabeu el Conveni s’està negociant, p er tant, les percepcions rebudes al novembre per 
l'Ajut d'Estudis fan referència al Conveni anterior  i caldrà actualitzar-les una vegada signat el nou.  
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