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El Departament retalla                
el 50% del Fons

Enguany es publicarà al DOGC la convocatòria per 
a la concessió dels ajuts del Fons d’Acció Social per al 
personal docent no universitari, que s’ha endarrerit molt 
significativament a causa de la retallada pressupostària, que 
afectarà molt negativament el FAS-10.

USTEC·STEs i la resta de sindicats amb representació a 
la Mesa Sectorial  vam signar al mes de gener l’acord amb 
l’Administració sobre les bases de la convocatòria per al 2010 
per un import de 6.129.505,61€. 

Un acord que posteriorment ha quedat en paper mullat, 
ja que si d’una banda s’han mantingut les bases, de l’altra 
l’Administració ha imposat unilateralment una retallada del 
50% i ha deixat l’import de la convocatòria en 3.064.752,81, 
la qual cosa suposa una pèrdua per al professorat de més 
de 3 milions d’euros. Per tant, la qüestió era o tres milions 
menys o res: un xantatge que tots els sindicats de la mesa 
vam haver d’empassar-nos perquè el professorat no perdés 
també aquests diners.

No obstant,  denunciem l’incompliment de l’acord de gener 
per part de l’Administració i fem constar el nostre rebuig i el 
nostre desacord amb l’aplicació d’una retallada tan important 
i que s’afegeix al conjunt de retallades que està patint el 
professorat i l’ensenyament públic.

Dotació de la convocatòria
 El FAS està dotat enguany amb la quantitat de 3.064.752,80€, 

que surten d’aplicar una retallada del 50% als 6.129.505,61€ de 
la convocatòria del FAS de l’any anterior, en el qual ja s’havia 
perdut un milió i mig amb respecte al 2008

Import del ajuts
 Les bases que es publiquen a la resolució que convoca el FAS-

10 mantenen els mateixos imports màxims i les proporcions 
del FAS-09, excepte en el cas dels ajuts d’import fix, que són 
les modalitats “ajuts a persones amb discapacitat”, “ajut per 
defunció” i “ajut per sepeli”, que es redueixen en un 50%,  cosa 
que no vol pas dir que les quantitats que es paguin enguany 
pel mateix concepte siguin les mateixes que es van pagar 
l’any anterior, ja que la similitud és simplement formal, en la 
pràctica els imports que es pagaran seran aproximadament la 
meitat dels pagats l’any passat.
 
Calendari de la convocatòria

Es preveu que la publicació al DOGC sigui a començament 
d’octubre del 2011; la publicació de la llista provisional a 
començament de desembre del 2011 (o gener del 2012) i el 
pagament dels ajuts abans de finalitzar el curs 2011/12.

Bases de la convocatòria del FAS-10
Les bases de la convocatòria són molt semblants a les de 

l’anterior FAS-09, ja que les 16 modalitats d’ajuts continuen 
sent les mateixes. No obstant això, s’han introduït petites 
modificacions tècniques, que cal tenir en compte i que us fem 
saber a continuació. El text íntegre de la convocatòria es pot 
consultar a la web www.sindicat.net

Beneficiaris
Poden participar en aquesta convocatòria el personal 

funcionari docent no universitari que hagi prestat els seus 
serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

durant l’any 2010 en situació de servei actiu, o d’incapacitat 
temporal, o d’excedència voluntària per tenir cura d’un fill o 
filla o d’un familiar fins a segon grau mentre perduri el dret 
a reserva del lloc de treball, o en situació d’excedència per 
violència masclista.

 En el cas que hi hagi més d’un membre de la unitat familiar 
treballant al servei de la Generalitat de Catalunya, només un 
d’ells podrà demanar l’ajut per a un mateix supòsit de fet i 
de beneficiari. En el cas de mort del titular també hi podran 
prendre part els familiars.
 
Proporcionalitat

 El personal que tingui dret als ajuts i no hagi completat 
un temps de 6 mesos de serveis durant l’any 2010, percebrà 
l’import de l’ajut aplicant els coeficients següents: fins a 90 dies 
de serveis, 33% de l’ajut; i de 91 dies fins a 180 dies de serveis, 
el 66% de l’ajut. Excepte en les modalitats d’ajut per sepeli, 
d’ajut excepcional i d’ajut en el cas de mort del/de la titular, en 
què sempre serà del 100%.
 
Sol.licituds

S’hauran d’omplir per via telemàtica al portal ATRI o, si es 
prefereix, també es podran omplir en format paper.

Si no cal aportar cap documentació, n’hi haurà prou amb 
la sol·licitud telemàtica; en el cas contrari (la major part dels 
casos) caldrà aportar la documentació exigida (fotocòpia 
compulsada o original).
 
Documentació a aportar

A les bases específiques s’hi indica la documentació 
demanada en cadascuna de les diferents modalitats. A nivell 
general i en el cas de sol·licitar l’ajut per a despeses originades 
per l’atenció a altres persones diferents del mateix funcionari 
sol·licitant (només en les modalitats on això és possible) 
s’haurà d’aportar, si no s’ha fet anteriorment per  la mateixa 
persona, a més de la documentació especifica de la modalitat, 
la següent:
 a) En el cas de fills, filles o cònjuge: fotocòpia completa del llibre 

de família o la decisió administrativa o judicial d’acolliment 
o tutela, o certificat de l’Institut Català d’Acolliment i 
Adopció (ICAA).

b) En el cas de parella de fet convivent: fotocòpia del certificat 
d’inscripció en el registre municipal de parelles de fet o 
escriptura pública o acta de notorietat de la convivència.
En el cas de fills o filles majors d’edat, cònjuge o parella de 

fet cal presentar, a més de la documentació indicada al primer 
punt, una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme 
hi conviuen i estan al seu càrrec.

En el cas de fills i filles cal aportar les dades (nom, cognoms 
i NIF) del cònjuge i omplir la casella corresponent.
 
Terminis i reclamacions

 El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 La llista provisional d’admesos i exclosos es podrà consultar 
per part de la persona interessada, prèviament identificada, a 
la web de Departament i al portal ATRI.

 S’establirà un període 15 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació, per a l’esmena dels defectes 
formals produïts en no haver aportat la documentació 
requerida, com també per poder efectuar les reclamacions 
pertinents.
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Un cop resoltes les reclamacions es publicarà la resolució 
definitiva amb els imports dels ajuts concedits, que també es 
podrà consultar per via telemàtica. 

Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs de 
reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
de la seva publicació, previ al recurs contenciós administratiu 
que es pot interposar en el termini de dos mesos.

A la pàgina web del sindicat, www.sindicat.net, 
s’hi avisarà oportunament d’aquests terminis i s’hi 
facilitarà l’accés a la llista provisional i definitiva. 

Bases específiques 
Els imports expressats en aquestes bases són imports 

bruts sobre els quals es gravarà l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF) i s’efectuarà la corresponent retenció, 
llevat de les modalitats 3 a 8 (ambdues incloses), que tenen 
com a finalitat “restablir la salut” i en queden exemptes.

Ajut per a persones amb discapacitat
 Disminució igual o superior al 33%, física, psíquica o 

sensorial de la persona sol·licitant, del cònjuge, de la parella 
de fet, fills o filles, sempre que aquests convisquin i estiguin a 
càrrec de la persona sol·licitant.

Cal aportar la certificació de disminució expedida per 
l’ICASS. Si s’ha obtingut aquest ajut en la darrera convocatòria, 
si la disminució té caràcter permanent, no cal aportar de nou 
el certificat.

En el cas d’haver obtingut l’ajut en anteriors convocatòries,  
si no hi ha modificacions, es podrà fer la sol·licitud per via 
telemàtica sense necessitat de presentar-la en paper al registre. 

Per a disminucions iguals o superiors al 65%: 300 euros; per 
a disminucions entre el 33% i el 64%: 180 euros.

Ajut per a ascendents dependents
Pare, mare, sogre o sogra de la persona sol·licitant amb un 

nivell de dependència per a les activitats de la vida diària que 
li impedeixi la vida autònoma,  sempre que estigui a càrrec de 
la persona sol·licitant.

Cal aportar la fotocòpia del certificat de disminució i 
del resum del dictamen tecnicofacultatiu de la revisió de la 
disminució que determina la necessitat d’assistència de tercera 
persona, expedits per l’òrgan competent del Departament de 
Benestar Social i Família o bé per resolució d’aquest mateix 
Departament per la qual es qualifica el grau i nivell de 
dependència i s’hi acrediti que l’ascendent té una dependència 
de grau III (nivells 1 o 2) o grau II (nivell 2); fotocòpia del llibre 
de família de la persona beneficiària, (no cal, si s’ha concedit 
aquest ajut a la darrera convocatòria); justificació mitjançant 
la documentació pertinent que els ingressos de la persona 
beneficiària són inferiors a 17.732,40 € i declaració jurada del 
sol·licitant conforme el beneficiari ha estat al seu càrrec durant 
l’any 2010.

En el cas que es tracti de familiars polítics, fotocòpia del 
llibre de família del sol·licitant, o la documentació demanada 
a les bases generals per a les parelles de fet. No cal aportar 
aquesta documentació si s’ha concedit aquest ajut en anteriors 
convocatòries.

 S’adjudicarà un ajut màxim de 350 euros.

Ajut per tractament odontològic 
Despesa no coberta superior o igual a 300 euros (descomptat 

l’ajut de MUFACE, si se n’és beneficiari) per atenció a la persona 

sol·licitant o als seus fills o filles en dentadura completa, 
superior o inferior, implants osteointegrats, tractaments 
de gengivitis, peces soltes, empastaments, endodòncies i 
ortodòncia.

S’haurà d’aportar factura i/o rebut desglossat de la despesa 
on figuri el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la 
data, el nom de la persona sol·licitant, el tractament rebut, 
la conformitat del pagament i la signatura. S’adjudicarà un 
percentatge de fins al 20% de la despesa neta, amb un màxim 
de 902 euros d’ajut.

Ajut per a pròtesis
Ulleres completes i lents de contacte, ulleres bifocals, 

multifocals i progressives, renovació de vidres, ulleres 
telelupa, renovació de vidres telelupa, prismes, lent 
terapèutica, audiòfon, pròtesis capil·lars, sabates correctores 
seriades, plantilles, cadires de rodes i adaptacions funcionals 
de l’entorn de la persona (vehicle, habitatge) en el cas de 
situacions de disminució per a la persona sol·licitant o els seus 
fills o filles.

Condicions, documentació i import idèntics a l’ajut per 
tractament odontològic. En el cas de pròtesis capil·lars cal 
afegir informe mèdic.

S’adjudicarà un percentatge de fins al 20% de la despesa 
neta, amb un màxim de 902 euros d’ajut.

Intervenció quirúrgica per a reducció de diòptries
Despeses superiors o iguals a 1.202 euros originades per la 

intervenció de reducció de diòptries (amb làser o per altres 
mètodes) de la persona sol·licitant.

Cal aportar factura i/o rebut de la despesa on consti 
número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom 
del sol·licitant, la conformitat del pagament i la signatura. 
S’adjudicarà un import màxim de 271 euros d’ajut.

Ajut per a tractament de foniatria i logopèdia
Despesa causada per tractaments de foniatria i logopèdia 

seguits per la persona sol·licitant. S’haurà d’aportar informe del 
foniatra on es prescrigui el tractament (foniatria o logopèdia) i 
factura i/o rebut desglossat de la despesa on figuri el número 
de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la 
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persona sol·licitant, el tractament rebut, la conformitat del 
pagament i la signatura.

S’adjudicarà un percentatge de fins al 20% de la despesa 
neta, amb un màxim de 902 euros d’ajut. 

Ajuts per tractament de psicoteràpia
Tractaments de psicoteràpia que inclouen els tractaments 

de conducta alimentària anòmala (anorèxia nerviosa i 
bulímia nerviosa) i els tractaments de conductes d’addicció a 
substàncies tòxiques, seguits per la persona sol·licitant o pels 
seus fills o filles, per import superior o igual a 300 euros.

No es contemplaran dins d’aquesta modalitat els 
tractaments psicopedagògics, de reeducació del llenguatge, 
trastorns de lectoescriptura, ni de reforç educatiu.

Documentació a aportar i import a adjudicar igual que en 
l’ajut per tractament odontològic. A més, caldrà aportar un 
informe motivat i actualitzat que justifiqui la necessitat de 
rebre tractament. 

Ajut per tractament de persones afectades per la 
malaltia celíaca

Per a compensar part de les despeses en alimentació 
especial del sol·licitant o els seus fills o filles que acreditin que 
pateixen la malaltia celíaca.

Cal aportar certificat mèdic, però no cal aportar factures. 
En el cas d’haver obtingut l’ajut en anteriors convocatòries i 
no haver-hi modificacions, es podrà fer la sol·licitud per via 
telemàtica sense necessitat de presentar-la en paper al registre, 
ni aportar cap documentació.

 Ajut màxim de 250 €.

Tractament de fertilitat
Despeses dels tractaments de fertilitat seguits per la persona 

sol·licitant, del cònjuge o la parella de fet, superiors o iguals als 
601 euros.

Documentació a aportar i import a adjudicar igual que en 
l’ajut per tractament odontològic.

Tràmits d’adopció
Es pagarà una sola vegada pel mateix fet causant. S’haurà 

d’aportar la fotocòpia del document que acrediti el pagament 
de l’informe de valoració psicosocial per a l’adopció emès 
durant l’any 2010. S’adjudicarà un ajut màxim de 211 euros.

Ajut per naixements i adopcions
S’haurà d’aportar la fotocòpia completa del llibre de 

família. S’adjudicarà un ajut màxim de 241 euros per 
fill/filla nascut o adoptat durant l’any 2010.

Ajut per a llar d’infants
Despeses ocasionades per l’assistència de fills o filles de la 

persona sol·licitant, majors de quatre mesos, escolaritzats en 
el primer cicle d’educació infantil (cicle llars d’infants 0, 1 i 2 

anys), en llars d’infants públiques o privades, amb exclusió 
del mes d’agost.

S’hauran d’aportar els rebuts normalitzats i el certificat del 
centre que acrediti la raó social, el NIF, el nivell d’escolarització, 
els mesos d’escolarització i la quantitat abonada.

 S’adjudicarà un ajut màxim de 40 euros per mes.

Ajut per a colònies d’esplai
Assistència dels fills o filles d’edats compreses entre els tres 

i els disset anys complerts durant l’any 2010 a colònies, casals 
d’estiu o esplais, de cinc dies de durada o més que es duguin a 
terme des del 23 de juny al 6 de setembre, ambdós inclosos. En 
queden excloses les activitats realitzades a l’estranger.

 S’haurà d’aportar factura i/o rebut de la despesa on figuri el 
nom de l’entitat organitzadora i el NIF,  l’import de la despesa, 
la durada de les colònies, casal d’estiu o esplai, el nom de la 
persona sol·licitant, la conformitat del pagament i la signatura. 
S’adjudicarà un ajut màxim de 49 euros per fill/filla.

Ajut per estudis universitaris de fills i  filles
Despeses de matrícula en estudis universitaris dels fills o 

filles d’edats compreses entre els 18 i els 25 anys complerts 
durant l’any 2010, incloent-hi les titulacions pròpies de les 
diverses universitats fins a segon cicle (pla antic) i l’obtenció 
del títol de grau (pla Bolonya).

També hi queden compresos els ensenyaments artístics 
superiors, com també els estudis universitaris a l’estranger per 
a alumnes superdotats.

En queden exclosos els ensenyaments de postgrau, els 
ensenyaments d’extensió universitària (doctorats) i tots els 
estudis no reglats amb una titulació no oficial (màsters, 
diploma de relacions públiques, etc.).

Cal estar matriculat o matriculada per al curs acadèmic 
2010-2011, amb una despesa superior a 300 euros. En el cas de 
família nombrosa la despesa haurà de ser superior a 180 euros. 

Cal aportar fotocòpia de la matrícula i justificant de 
pagament.

En el cas d’estudis universitaris realitzats a l’estranger per 
a alumnes superdotats s’haurà d’aportar la documentació que 
acrediti la seva condició de superdotat.

S’adjudicarà un import màxim de 241 euros per fill o filla.

Ajut per defunció
Defunció en l’any 2010 del funcionari titular. Pel que fa 

als beneficiaris, l’acreditació i la documentació a aportar cal 
consultar-la al text íntegre de la convocatòria bases 6.1c) i 8.2.

 L’import d’aquest ajut serà de 900 euros.
 
Ajut per sepeli

Sepeli del cònjuge o parella de fet, o de fills o filles sempre que 
aquests convisquessin i estiguessin a càrrec de la persona sol·licitant. 

 Cal aportar el certificat de defunció. Aquesta prestació és 
incompatible amb l’ajut per defunció i el seu import  és de 225 
euros.

Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99 
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Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
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