
Data de sol.licitud                                                                                         Data de recepció

Dades del treballador/a sol·licitant
Cognoms i nom Codi

Categoria Professional Codi

Direcció Funcional Lloc de treball Codi

Servei i/o Unitat (detallar els que calguin) Codi

Jornada setmanal mitjana/anual Horari de treball Dies setmana

Torn de treball

Relació laboral

Indefinit Eventual

Relació de dies, hores i núm. d'incident amb INTERR UPCIÓ 

Signatures
Sol·licitant Espai reservat per autorització

Autoritzat per:

Data:

No complimentar els espais amb ombra.

Mod. GP020/09/2011

- Per rebre l'ajut de manutenció és necessari justificar la despesa extra realitzada (adjuntar els 2 tiquets)
- El justificant ha de coincidir amb el dia i hora especificats en aquesta sol·licitud, i seran comprovats amb el que consta a la base de dades de la 
cental de coordinació.
- L'ajut correspondrà quan la interrupció es produeixin a falta de 10 minuts o més per a la finalització del 3.2.

Sol·licitud de compensació de tiquet  (per interrupció 3.2)
El treballador ha de lliurar aquest document a l'Àrea de Recursos Humans (seu corporativa central)

Mati      Tarda       Dia        Nit       Partit       Altres

Espai reservat per a 
validació (SÍ/NO)HORA FINAL 3.2HORA INICI 3.2 HORA INTERRUPCIÓ

DATA
dd/mm/aa NÚM.INCIDENT
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