Butlletí de la Secció Sindical de CCOO de la UB
Novembre 2010

FONS D’ACCIÓ SOCIAL DEL PAS

El passat 29 d’octubre es va publicar la segona convocatòria del Fons d’Acció Social (FAS). En aquesta ocasió la dotació
és de 658.997,01€ (inclou 358.180€ corresponents als romanents del 2009). Així mateix les modalitats passen de 7 a 12
(a banda del ajuts excepcionals). A continuació pots veure el “quadre resum” que hem confeccionat CCOO.
Rrecordeu que el calendari previst per a tot el procés és el següent:
Tràmit

Termini (màxim)

Publicació de la convocatòria

29 d’octubre de 2010

Termini per presentar les sol·licituds

1 mes (30

Publicació de la llista provisional

2 mesos

Termini de subsanació i/o aportació de documentació

10 dies

Publicació de la llista definitiva

2 mesos

de novembre de 2010)

Informació complerta: https://intranet.ub.edu/dyn/cms/02_treball_UB/01_avantatges/3_fons_d_accio_social/index.html

QUADRE RESUM FONS D’ACCIÓ SOCIAL ANY 2009
TIPUS D’AJUT

IMPORTS BRUTS

CAUSANT

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

per a llar
d’infants

44€ per mes acreditat.
Màxim 484€

Fills/es del PAS

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

escolar

Màxim 110€

- Rebuts o certificat.
- El PAS.
- Fills/es del PAS que
l’any
2009
tinguessin
divuit anys o menys, o
entre 18 i 25 (NOU!) si
conviuen sense ingressos
propis.

colònies,
casals,
esplais NOU!)

25€/setmana
Màxim 100€ (del 20 de
juny al 14 setembre)

odontològic

El 35% de la factura.
Màxim 400€

- Fotocòpia del llibre de família o del document que
n’acrediti la tutela, guarda, acolliment o adopció.
- Certificat en cas de fill/a de més de 16 anys o els faci
l’any 2009.
- Si és el mateix treballador, certificat del centre.
- Per fills/es entre 18 i 25 anys, certificat d’Hisenda.

- Fills/es del PAS que
l’any
2009
tinguessin
divuit anys o menys.

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

- El PAS.

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

- Fills/es menors de 18
anys, o entre 18 i 25
anys (NOU!), o més de
25 anys amb la condició
legal de disminuïts, si
conviuen sense ingressos
propis.
- El cònjuge o la parella
de fet que no hagi
obtingut ingressos durant
l’any 2009.

- Factura/rebut.

- Fotocòpia dels documents que acreditin
convivència, en el cas de parelles de fet.

la

- Fotocòpia del certificat del CAD, en cas que l’ajut
sigui per fills, amb disminucions, més grans de 25
anys.
- Certificat de convivència (fills/es majors de 18 anys)
- Fotocòpia compulsada de la factura.
- En el cas de sol·licitar tractament periodontal, informe
mèdic justificatiu en el qual consti l’import total.
- En el cas que el causant sigui el cònjuge, la parella
de fet o els fills de 18 anys o més, certificat d’Hisenda.

Aquest quadre informa de manera reduïda de les diferents modalitats. En cas de que vulguis demanar alguna
modalitat concreta, cal que llegeixis la informació oficial complerta.

per pròtesis
oculars,
auditives i
ortopèdiques

fills/es amb
discapacitats

El 35% de la factura
fins un màxim de:
- Ulleres monofocals,
renovació de vidres
monofocals i lents de
contacte: 65€
- Ulleres progressives o
bifocals i renovació de
vidres progressius o
bifocals: 160€
- Reducció de diòptries i
pròtesis auditives: 500€
- Pròtesis i tractaments
ortopèdics: 300€

Segons el grau de
discapacitat:

- El PAS.
- Fills/es menors de 18
anys, o entre 18 i 25
anys (NOU!), o més de
25 anys amb la condició
legal de disminuïts, si
conviuen sense ingressos
propis.
- El cònjuge o la parella
de fet que no hagi
obtingut ingressos durant
l’any 2009.

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

dels

documents

que

la

- Fotocòpia del certificat del CAD, en cas que l’ajut
sigui per fills, amb disminucions, més grans de 25
anys.
- Certificat de convivència (fills/es majors de 18 anys)
- Fotocòpia compulsada de la factura.
- En el cas que el causant sigui el cònjuge, la parella
de fet o els fills de 18 anys o més, certificat d’Hisenda.
- Certificat del CAD.

33% a 50%: 1.442,43€
50% a 70%: 2.163,64€
70% a 99%: 2.884,64€

- Fills/es del PAS, o els
menors
que
en
depenguin, que estiguin
sota la seva tutela o
acolliment.

Màxim 500€

- Cònjuge o parella de fet.

- Fotocòpia del certificat de defunció.

- Familiars de primer grau

- Documents acreditatius del parentiu.

per sepeli

acreditin

- Fotocòpia del llibre de família o document que
n’acrediti la tutela l’acolliment o adopció.
- Certificat de convivència (fills/es majors de 18 anys)

- Factura.
Màxim 500€

per ascendents
dependents

- Cònjuge o parella de fet

- Fotocòpia del llibre de família.

- Pares o sogres

- Fotocòpia del certificat de disminució i del resum del
dictamen tecnicofacultatiu de la revisió de la necessitat
d’assistència de tercera persona.

- grau de dependència
que impedeixi autonomia

(inclou cònjuge o
parella de fet NOU )

- no tinguin
ingressos
anuals superiors al doble
del SMI
Màxim 200€

- El PAS.
- Fills/es del personal
menors de 18 anys, o
entre 18 i 25 anys, o més
de 25 anys amb la
condició
legal
de
disminuïts, si conviuen
sense ingressos propis.

Malaltia celíaca
(NOU!)

-Document acreditatiu dels ingressos
percepcions expedit per l’INSS.

o

d’altres

- Declaració jurada de la persona sol·licitant.
- Fotocòpia del llibre de família o del document que
n’acrediti la tutela, guarda, acolliment o adopció.
- Fotocòpia del certificat del CAD, en cas que l’ajut
sigui per fills, amb disminucions, més grans de 25
anys.
- Certificat de convivència en cas que l’ajut sigui per
fills de 18 anys o més.
- Certificat o informe mèdic
- En el cas que el causant sigui el cònjuge, la parella
de fet o els fills de 18 anys o més, certificat
d’imputacions expedit per l’Agència Tributària.

Activitats
d’esport i lleure
(NOU!)
Trastorns
específics de
l’aprenentatge
(NOU!)

Màxim 25€

- PAS

- Factura/rebut de l'entitat esportiva amb el NIF, el
concepte, l'import de la despesa i el nom de la persona
sol·licitant.

El 35% de la factura.
Màxim 400€

- Fills/es menors de 18
anys, o entre 18 i 25 anys,
o més de 25 anys amb la
condició
legal
de
disminuïts, si conviuen
sense ingressos propis.

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

- El PAS.

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

El 35% de la factura.
Màxim 400€

Foniatria i/o
logopèdia (NOU!)

Ajuts
excepcionals

A determinar per la
Comissió

- Fills/es del personal
menors de 18 anys, o
entre 18 i 25 anys, o més
de 25 anys amb la
condició
legal
de
disminuïts, si conviuen
sense ingressos propis.
- PAS.
- Qualsevol membre de la
unitat familiar.

- Factura especificant el tipus de trastorns.
- Certificat de convivència per fills de 18 anys o més.
- Per fills/es de 18 anys o més, certificat d’Hisenda.

- Factura que acrediti l’import del tractament
- Informe mèdic que acrediti la necessitat.
- Certificat de convivència per fills de 18 anys o més.
- Per fills/es de 18 anys o més, certificat d’Hisenda.
El sol·licitant haurà d’aportar tots aquells documents
que la Comissió consideri necessaris.

Aquest quadre informa de manera reduïda de les diferents modalitats. En cas de que vulguis demanar alguna
modalitat concreta, cal que llegeixis la informació oficial complerta.

