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BASES DE GESTIÓ DEL FONS SOCIAL DE GRUPO BLAUMAR 
 
1. MISIÓ DEL FONDO SOCIAL DE GRUPO BLAUMAR: 
 
El Fondo social es una provisió que Grupo Blaumar ha creat amb la intenció de donar 
suport amb les despeses que puguin sorgir-li als treballadors de Grupo Blaumar 
Hosteleria per causes de força major, així como per a subvencionar certes accions de 
caràcter social que els empleats o la comunitat puguin dur a terme.  
 
2. CÓM ES NODREIX LA PARTIDA DEL FONS SOCIAL: 
 
El fons social es nodreix del marge de benefici sobre les vendes que es realitzen a les 
recepcions i/o restaurants dels establiments de Grupo Blaumar, d’alguns productes o 
serveis que no estan pròpiament vinculats a la gestió hotelera (como la venda 
d’entrades d’espectacles o parcs d’atraccions, venda de joies i/o altres productes de 
merchandising exposats a les vitrines del hall, etc.) 
 
3. COMITÉ DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL FONS: 
 
El comitè d’administració del fons social està format per: 

1. Directora de RRHH 
2. Directora de Qualitat 
3. Director d’Administració 
4. 1 Director Resident a nombrar pel Director General 
5. 2 persones del personal base de com a mínim dos establiments diferents, a 

nombrar por los Directores Residents 
6. 1 persona del Comitè de Empresa 

 
Els membres del Comitè d’administració del fons social tenen el deure de guardar la 
confidencialitat de tota la informació amb la que treballen i de guardar l’anonimat 
dels sol·licitants i/o receptors de les ajudes o donacions. 
 
Les funcions del comitè són les següents: 
 

a) Administrar els moviments al compte del fons social (Dir. Admció.) 
b) Rebre les sol·licituds per a ajudes (Dir. RRHH) 
c) Calcular les quantitats d’ajuda per a cada sol·licitant (Dir. Qualitat i Dir. RRHH) 
d) Visar anualment els comptes i la seva liquidació (Tots) 
e) Exposar al públic la informació sobre els ingressos i les despeses anuals (mai de 

forma nominativa) del compte del Fons social (Dir. RRHH) 
f) Ingressar les quantitats de ajudes pertinents (Dir. Admció.) 

 
El comitè de gestió del Fons social es reunirà anualment un cop rebudes totes les 
sol·licituds i calculades les quantitats a aportar a cada treballador per a certificar i 
donar fe del càlcul. El Director General haurà d’autoritzar les donacions abans 
d’executar-les. 
 
El comitè podrà reunir-se de forma extraordinària per a decidir o denegar donacions  
especials. La conformitat d’aquests casos haurà de donar-se per majoria (5 de 7 a 
favor). 
 
4. QUI POT REBRE AJUDES: 
Personal fix i fix discontinu que hagi treballat amb nosaltres un mínim de 365 dies, i per 
al qual siguem la seva principal font d’ingressos.  
En las donacions a treballadors pels casos de malaltia o defunció es  mantindrà 
sempre l’anonimat, no així pels donatius en concepte d’accions socials, que sí es 
podrà fer públic el nom dels beneficiaris. 
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5. CASOS EN QUÈ ES LIQUIDARÀ EL FONS 
 
Grupo Blaumar ha previst els següents tipus de casos que podran donar lloc a la 
liquidació del fons social: 
 
5.1º Malaltia greu del treballador i fills menors d’edat 
5.2º Defunció 
5.3º Acciones socials 
  
Grupo Blaumar es reserva el dret de requerir la presentació de documents justificants 
per a la liquidació de las donacions sol·licitades.  
 
 
DEFINICIÓ DELS CASOS: 
 

5.1º MALALTIA GREU O ACCIDENT GREU:  
 
Es considerarà malaltia o accident greu del treballador o dels seus fills a càrrec, 
aquella que impossibiliti al treballador mantenir el lloc de treball durant un 
període de temps determinat o bé definitivament,  o la que, tot i mantenint el 
lloc de treball, l’incapaciti total o parcialment de forma permanent; i als fills, 
aquella que requereixi hospitalització per més d’una setmana o impedeixi 
l’escolarització per més d’un mes. 
 
La donació en aquests casos serà de com a màxim el 50% de les despeses 
presentades i amb un màxim de 5.000€. Si el treballador/-a no ha tingut 
despeses generades per la malaltia o accident, es valorarà la possibilitat de fer 
una aportació donatiu en concepte d’alimentació o similar (punt 5.3). 
 
 
Com a justificants per a rebre fons social es podrà requerir al treballador els 
següents documents i/o altres diferents segons el cas: 

• Baixa mèdica per malaltia o accident greu de llarga durada. 
• Document legal d’incapacitat laboral permanent total o parcial 
• Factures d’allotjament o desplaçaments a una altra ciutat/hospital a 

per ingrés hospitalari 
• Factures de rehabilitació o adaptació del domicili o vehicle de 

transport. 
 

En el cas de les incapacitats laborals permanents que impossibiliti al treballador 
mantenir el lloc de treball dins l’empresa però que no li comporti cap despesa 
extraordinària, es valorarà la possibilitat de fer una aportació en concepte 
d’alimentació o similar (punt 5.3). 
 
5.2º DEFUNCIÓ: 

 
En cas de defunció d’un treballador amb fills menors a càrrec, es farà donació 
en concepte d’ajut a l’escolarització o cura dels fills. La donació serà d’un 
màxim de 5.000€. 
 
En caso de defunció d’un familiar a càrrec d’un treballador, si no disposava 
d’assegurança de sepeli, es farà una donació de 1.000 € com a ajut per a les 
despeses funeràries. 
 
Si es produeix més d’un cas en un mateix any i no hi ha fons suficient, sempre 
prevaldrà l’aportació per a la família amb fills menors, i sempre segons la 
decisió del Comitè de gestió del fons. 
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5.3º ACCIONS SOCIALS: 
 
S’entenen per accions socials aquelles accions o programes d’ajudes 
destinades als treballadors i/o a la comunitat (subvencions per a llibres escolars, 
per millores ambientals a la llar, donatius a la comunitat, patrocini d’accions 
socials a la localitat, etc.). 
 
Les línies d’accions d’ajudes socials seran aprovades pel Comitè del Fons social, 
que podrà ampliar o reduir el nombre de línies obertes cada any. 
 
Cada any, un cop avaluats i adjudicats els casos del fons social previstos als 
punts 5.1 i 5.2, i tenint en compte que ha de quedar sempre una quantitat de 
10.000 € de saldo al fons, es podrà repartir la resta de diners acumulats entre les 
candidatures d’accions socials que s’hagin rebut dins del termini establert. 
 
El procediment per a sol·licitar ajudes del fons per accions socials queda definit 
de la següent manera: 
 

o Cada any es repartiran un màxim de tres xecs en forma de vals de 
compra d’un total de 500 € per unitat per a gastar en un establiment 
d’alimentació a decidir per la direcció. 

o Els treballadors podran presentar la seva candidatura per rebre el xec a 
qualsevol membre del Comitè del Fons social o al seu cap de 
departament. 

o Cada director informarà al Comitè del Fons Social si hi ha algun 
treballador/-a al seu centre en una situació familiar precària i a qui 
pugui ser-li útil algun dels xecs. 

o Una vegada rebudes les sol·licituds, el Comitè es reunirà per a debatre 
quins dels candidats són els més idonis i decidirà els tres a qui se’ls hi farà 
entrega del xec. 

o En el cas de tenir treballadors/-ores que reuneixin les condicions del punt 
5.1 per a la recepció d’un xec caldrà, en aquell exercici, afegir els 
extraordinaris necessaris per a donar resposta a tots els casos haguts. 
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6. PROCEDIMENT PER A LA LIQUIDACIÓ DEL FONS SOCIAL: 
 

• El Fons Social es començarà a liquidar per als casos succeïts a partir de l’01 de 
gener de 2012, excepte per als casos d’Accions Socials, per als quals s’ha fixat 
com a data d’inici d’aplicació a partir del 01 de gener de 2014.  

 
• El Fons social se tancarà cada any a 31 de desembre. 
 
• Abans de sis mesos, es liquidarà el Fons tenint en compte les sol·licituds d’ajudes 

per a Acciones Socials i/o els casos compresos als punts 5.1 y 5.2 (malaltia o 
defunció) succeïts entre el 01 de gener i el 31 de desembre. 

 
• Sempre que es produeixi algun dels casos previstos als apartats 5.1 y 5.2, tindrà 

preferència a la liquidació sobre las Accions Socials.  
 

 
6. REVISIÓ D’AQUEST DOCUMENT: 
 
Aquest document que defineix les bases de gestió del Fons social ha de ser aprovat 
pel Comitè de Gestió del Fons social de Grupo Blaumar. 
 
Aquest document serà revisat anualment pel Comitè de gestió del Fons social i 
referendat pel Comitè d’Empresa i Direcció General. 
 
Així mateix, la composició d’integrants del Comitè de gestió del Fons social serà 
revisada como a mínim anualment i  sempre que es consideri necessari.  
  
 
 
 
 
 


