PRESTACIÓ PER MINUSVÀLUA
PERSONAL MUNICIPAL I DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ.

Sol·licitud:
•

S’ha de sol·licitar a l’Àrea de Recursos Humans del Consorci d’Educació de
Barcelona mitjançant instància normalitzada.

Informació:
Per tal de tenir dret a la subvenció cal que reuneixin els següents requisits:
• Parentiu (fills, cònjuge, pares/mares, sogres).
• Que la minusvalidesa estigui acreditada amb el certificat de l’ICASS.
• Que el fill o familiar estigui a càrrec del treballador (convivència amb el
treballador i dependència econòmica). La dependència econòmica
s’estableix a tot tipus de rendes, a les derivades del treball i també a les
pensions.
En conseqüència, s’entendrà que no existeix dependència econòmica, en els següents
casos:
•

Familiars amb un grau de disminució superior al 65%
- Quan el familiar disminuït treballi per compte propi o aliè i tingui uns ingressos
anuals superiors al salari mínim interprofessional.
- Quan el familiar disminuït percebi pensions per un import anual superior al
salari mínim interprofessional.

•

Familiars amb un grau de disminució d’entre el 33% i el 64%
- Quan el familiar disminuït treballi per compte propi o aliè, independentment
dels ingressos percebuts. Excepció: quan el familiar disminuït treballi en
centres especials de treball i/o centres d’ocupacionals i percebi uns ingressos
anuals inferiors al salari mínim interprofessional.
- Quan el familiar percebi pensions de qualsevol tipus i quantia

Documentació a presentar:
•
•
•
•
•
•

Instància normalitzada.
Declaració conforme té sota la seva responsabilitat al familiar.
DNI vigent del sol·licitant (fotocòpia)
DNI vigent del cònjuge (fotocòpia)
DNI vigent del fill/a o familiar disminuït (segons el cas) (fotocòpia)
Llibre de família (fotocòpia)

•
•
•
•
•

Certificat de convivència (del Districte Municipal o Ajuntament que correspongui)
Original.
Resolució de l’ICASS (fotocòpia)
Certificats negatius de prestacions o pensions de l’INSS, Generalitat i Hisenda a
nom del sol.licitant, del seu cònjuge i del fill/a o familiar disminuït (original)
Si el fill és major d’edat, presentar l’informe de vida laboral. Si treballa cal aportar
còpia de les nòmines.
Si el fill rep assistència en centre d’educació especial de caràcter onerós i es vol
sol.licitar l’increment de la subvenció per aquest concepte, caldrà acreditar-la
mitjançant: prescripció mèdica i certificat del director del centre escolar amb
l’import total anual de despeses.

Es comprovarà que s’acompleixin tots els requisits i es comunicarà a l’interessat /da
l’aprovació o desestimació de la seva sol.licitud.
Una vegada concedida la subvenció caldrà tenir en compte si la resolució de l’ICASS té
un caràcter provisional amb data de revisió i per tant, caldrà aportar la nova resolució per
poder mantenir en alta l’abonament de la subvenció.

