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CONVOCATORIA FONS D’ACCIÓ SOCIAL 
(FAS) 2010 

 

 
S’ha publicat al DOGC núm. 5956, del dia 5 de setembre de 2011, la convocatòria del Fons 
d’Acció Social del personal funcionari i interí d’administració i tècnic, i del personal laboral, que 
contempla les bases generals i específiques, corresponent a l’any 2010. 
 

 El calendari previst per a tot el procés és el següent: 
 
Publicació de les bases de la convocatòria  DOGC núm. 5956 

Presentació de les sol·licituds  1 mes (del 6 de setembre al 5 d’octubre de 2011, 
ambdós inclosos)  

Llista provisionals de persones admeses i 
excloses  

Màxim 3 mesos a partir de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds. 

Termini de presentació de reclamacions  10 dies hàbils  

Llista definitiva de persones admeses i excloses 
Màxim 2 mesos comptats a partir de l’endemà de la data 
de finalització del termini de presentació de 
reclamacions. 

 
 Quadre resum: 

 
Aquesta informació s’ha de considerar com una ajuda, per la qual cosa a l’hora de 
demanar un ajut cal tenir en compte el que ha estat publicat al DOGC. 
 

TIPUS D’AJUT QUANTIA CAUSANT DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 
1 
Per a fills/filles 
disminuïts/des 

Disminució: 
del 33 al 64%: 
 902 € 
a partir del 65%: 
1.082 € 

Fills/es dels 
treballadors/es o 
d'altres que en 
depenguin i 
estiguin sota la 
seva tutela o 
acolliment. 

- Fotocòpia certificat de disminució. 
- Fotocòpia llibre de família o 

document que n'acrediti la tutela, 
l'acolliment o adopció. 

- Certificat de convivència (per fills/es 
més grans de 18 anys). 

- Certificat del director del centre, si el 
causant viu a un centre residencial. 

2  
Per a llars d’infants 

44 € per rebut fins 
un màxim de 484 € 

Fills/filles del 
treballadors 

- Fotocòpia del llibre de família, o 
document que n'acrediti la tutela 
l'acolliment o adopció. 

- Certificat o rebuts de la Llar d’infants 
amb segell del centre i signatura del 
director on consti raó social, NIF, 
mesos d'assistència i quantitat 
abonada. 

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5956/11202063.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5956/11202063.pdf


 
 

 
 

federació serveis a la ciutadania 

sector generalitat
personal funcionari,

interí i laboral

INFORMA 
 

 
Via  Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 

Av. Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

gene@ccoo.cat - www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

3 
Per estudis 
(Educació Infantil, 
Primària, Secundària, 
Batxillerat Cicles 
formatius de grau mitjà i 
superior) 

L'import serà de  
104 € 

Els treballadors/es 
i els seus fills/filles 
de 25 anys o 
menys 

- Fotocòpia del llibre de família, o 
document acreditatiu de la tutela, 
l’acolliment o adopció (quan l’ajut 
sigui per fills/filles). 

- Certificat del centre o escola, quan el 
fill/a, a l'any 2010, tingui els 16 anys, 
o bé per el propi treballador. 

4 
Per ensenyament 
universitari (2 primers 
cicles) 

El 35% de la 
matrícula fins un 
màxim de 350 € 

Els treballadors/es 
i els fills/filles 
nascuts l’any 1985 
o posteriors 

- Fotocòpia del llibre de família o 
document que n’acrediti la tutela, 
l'acolliment o adopció. 

- Document emès per la Universitat: 
Nom i cognoms de la persona 
matriculada i estudis en els quals 
està matriculat el curs 2010-2011, 
import total de la matricula. En cas 
que s’aporti el full de matricula 
caldrà acreditar el seu pagament. 

5 
Ajut odontològic 

El 35% de la factura 
fins un màxim de 
360 € 

Els treballadors/es 
i els seus fills/filles 
menors de 18 
anys, o majors de 
18 anys amb 
disminució 

- Fotocòpia del llibre de família o 
document que n'acrediti la tutela, 
l'acolliment o adopció. 

- Fotocòpia certificat de disminució. 
- Certificat de convivència per fills 

majors de 18 anys amb disminució. 
- Factura i/o rebut original de la 

despesa desglossada segons els 
tractaments i l’import. 

6 
Ajut per defunció 
(per mort del propi/a 
treballador/a) 

Per viduïtat  
1.091 € 
 
Per orfenesa 
420 € 

Treballador/a  - Fotocòpia del certificat de defunció. 
- Fotocòpia del llibre de família 

complet de la persona difunta. 
- Fotocòpia de la sentència, en el cas 

de separació legal, nul·litat o divorci, 
si s'escau. 

- Certificat de convivència. 
- Full de transferència emplenat i 

segellat per la entitat bancària. 
- Factura original acreditativa de la 

despesa (base general 6.1.c).  
7 
Ajut per defunció 
(Mort dels familiars del 
treballador/a) 

Ajut de  
300 € 

Cònjuge o parella 
de fet convivent, 
fills/es del 
treballador 

- Fotocòpia del certificat de defunció. 
- Fotocòpia del llibre de família 

complet del treballador. Certificat de 
convivència. 

8 
Ajut accés universitat 
pels majors de 25 anys 
i per a l’accés als 
cicles formatius 

Ajut de  
137 € 

El propi treballador - Fotocòpia del document que acrediti 
haver superat l’accés l'any 2010 
emès per la universitat on figuri l'any 
de superació de la prova. 

9 
Ajut per naixement, 
adopció, acolliment 
d'un fill/a  

Ajut de 
410 € 

Els fills/es - Fotocòpia del llibre de família on 
figuri el fill/a. 

- Fotocòpia de la resolució o 
sentència per la qual es concedeix 
l'adopció o l’acolliment del fill/a. 

- Certificat de l’òrgan competent que 
especifiqui si l’acolliment encara és 
vigent. 
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10 
Premi per jubilació 

Ajut de 
955 € 

El propi treballador - Haver-se jubilat l'any 2010. 
 

11 
Ajut per pròtesis 
ocular i auditives 
 
Reducció de diòptries 

a)  
Ulleres monofocals 
(muntura i vidres). 
Renovació de 
vidres monofocals. 
Lents de contacte. 
35% màxim 65€ 
b) 
Ulleres 
progressives o 
bifocals (muntura i 
vidres). 
Renovació de 
vidres progressius o 
bifocals. 
35% màxim 160 € 
c) 
Reducció de 
diòptries. 
Pròtesis auditives. 
35% màxim, 500 € 

Els treballadors/es 
i els seus fills/filles 
menors de 18 
anys, o majors de 
18 anys amb 
disminució 

- Fotocòpia del llibre de família o 
document de la tutela, l'acolliment o 
adopció. 

- Fotocòpia certificat de disminució 
per fills majors de 18 anys amb 
disminució. 

- Certificat de convivència (fills/es més 
grans de 18 anys amb disminució). 

- Factura original de la despesa. 
- Informe mèdic de la reducció de 

diòptries. 

12 
Ajut psiquiàtric i 
psicològic 

Ajut de 
191 € 

El propi treballador - Informe mèdic del metge de la 
seguretat social on manifesti la 
necessitat de rebre tractament 
privat. 

- Factura original de la despesa. 
13 
Ajut per a ascendents, 
cònjuge o parella de 
fet dependents 

Ajut de 
500 € 

El pare, la mare i/o 
cònjuge o parella 
de fet del 
treballador 

- Fotocòpia del llibre de família 
complert del pare i /o la mare.  

- Fotocòpia del certificat de grau de 
discapacitat o de la resolució del 
Departament de Benestar Social i 
Família. 

- Declaració responsable del 
sol·licitant on consti que la persona 
causant està al seu càrrec. 

- Document acreditatiu d'ingressos 
rebuts pel causant l’any 2010 
expedit per l’INSS.  

14 
Ajut per malaltia 
celíaca 

Ajut de 
300 € 

Treballadors/es i 
fills/filles 

- Fotocòpia del llibre de família on 
figuri inscrita la persona causant. 

- Certificat o informe mèdic on es 
determina la malaltia celíaca. 

- Certificat de convivència per a fills 
majors de 18 anys amb disminució. 

15  
Ajut per tractaments 
de trastorns específics 
de l'aprenentatge 

Ajut de 
104 € 

Fills/es menors de 
18 anys 

- Fotocòpia del llibre de família on 
figuri inscrita la persona causant. 

- Factura original de la despesa on 
s’especifiqui el tipus de trastorn i 
s’acrediti l’import del tractament. 
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AVÍS: 

L’article 33 de la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2011, preveu que les dotacions econòmiques del Fons 
d’Acció social destinades a concessió d’ajuts per als empleats es redueixen 
un 50% amb relació a les del 2010. 

 
 
 
CCOO no estem d’acord amb les decisions preses unilateralment per un 
Govern que carrega els efectes negatius de la crisi sobre les treballadores i 
els treballadors. 
 
CCOO no podem acceptar que els problemes pressupostaris és vulguin 
pal·liar, incomplint els acords, destruint ocupació o retallant drets socials.  
 
 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb 
nosaltres. 
 
 
 
 
* Personal que no es regeix per aquesta convocatòria: personal funcionari docent, 
estatutari (ICS), mossos d’esquadra i personal de l'Administració de Justícia. 
 


