ABONAMENT D’AJUT PER FAMILIAR AMB DISCAPACITAT
Marc Normatiu


Conveni Col·lectiu de 1973, art. 9



Conveni Col·lectiu de 1978, art. 15



Conveni Col·lectiu 1999/2001, art. 10, Apartat 4



Conveni Col·lectiu 2004/2007, art. 37

L’Ajut per Minusvalidesa és una prestació de caràcter assistencial destinada als fills, cònjuge o altres familiars d'empleats amb alguna minusvalidesa psíquica, física o
sensorial.
L’empleat ha d’acreditar que el fill o cònjuge de l’empleat té reconeguda per l'ICASS alguna minusvalidesa psíquica, física o sensorial, així com que els seus
ingressos no superen el doble del Salari Mínim Interprofessional i que formen part de la mateixa unitat familiar.
En el cas de fills, el percentatge de disminució reconeguda ha de ser igual o superior al 33%.
En el cas del cònjuge, el percentatge de disminució reconeguda ha de ser igual o superior al 65%.
En el cas d’altres familiars, a més d’un percentatge de disminució reconeguda igual o superior al 65%, també cal acreditar que l’empleat o el seu cònjuge en tenen
la tutela judicial. Els ingressos del familiar no poden superar el Salari Mínim Interprofessional.
Mensualment s'assigna l'import fixat en taula salarial, multiplicat pel número de beneficiaris amb deficiència.
En el mes de juny l'import general es triplica.
És aplicable a qualsevol de les 12 mensualitats ordinàries.

Procediment de sol·licitud
En el moment en que es reconeix la minusvalidesa, l’empleat ha d’omplir una sol·licitud d’Ajut per Minusvalidesa i presentar els següents documents:


Certificació de Reconeixement de Discapacitat, expès pel ICASS, on s'indica el grau de discapacitat.



Certificat d'empadronament on consta que el familiar forma part de la unitat familiar.



Certificat d'ingressos propis i/o Ajudes que percep el familiar o certificat de la inexistència de percepció dels mateixos.



Certificat de concessió de tutela judicial, en cas d'altres familiars (no cal pel cònjuge ni fills)

Durant els mes de febrer o març Gap envia una carta a totes aquelles persones que se’ls estigui abonant l’Ajut per Minusvalidesa, recordant que cal que
presentin la documentació pertinent per tal de fer la revisió i renovació del dret.
Els documents que cal presentar són els mateixos que per la sol·licitud, llevat del Certificat de Reconeixement de Discapacitat si aquesta ja estava catalogada
com permanent. Aquests documents es reclamen anualment per tal de comprovar que es reuneixen la totalitat dels requisits establerts
Podeu accedir-hi clickant sobre Formulari de Sol·licitud.

Formulari de sol·licitud
Si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment, truqueu al Albert Costa (ext.87315) o envieu-li un e-mail.

Torna a la pàgina de GAP

