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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DEL FONS D’ACCIÓ SOCIAL DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L’ANY 2021 
 

 
 
1.- Objecte de la convocatòria 
 
La convocatòria es regeix per les Bases aprovades pel decret de l’Alcaldia de data 12 de 
maig de 2022, publicat en la Gaseta Municipal del dia 16 de maig de 2022. 
 
Els conceptes d’ajut que integren aquest programa són els següents: 
 
Programa d’Ajut Conceptes  Objecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajut per pròtesis 

1.- Pròtesis ocular: 

 Ulleres mono focals (muntura i 
vidres) 

 Renovació de vidres monofocals 

 Lents de contacte 

 Ulleres progressives o bifocals 
(muntura i vidres) 

 Renovació de vidres progressius o 
bifocals  

 Reducció de diòptries 

 Ulleres de sol graduades 

 Intervenció quirúrgica d’extracció 
de cataractes 

 Intervenció quirúrgica glaucoma, 
estrabisme i presbícia 

 Ulleres telelupa 

 Renovació de vidres telelupa 
 
2.- Pròtesis auditives: 

 Audiòfon 

 Taps ortopèdics 
 
3.- Pròtesis ortopèdiques: 

 Plantilles ortopèdiques i suports 
plantars 

 Calçat corrector (amb o sense 
plantilla) 

 Talons silicona 

 Ortesis 

 Cadira de rodes 

 Crosses 

 Fèrules ortopèdiques 

 Adaptacions funcionals de l’entorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despeses per aquests 
conceptes de l’empleat/da que 
presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona, als seus 
organismes autònoms i als 
ens instrumentals adherits a 
l’Acord de condicions de 
treball, i dels fills/es nascuts a 
partir de l’any 1996, que  
convisquin i estiguin a càrrec 
de l’empleat/ada. 
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Programa d’Ajut Conceptes Objecte 

 
 
 
 
Ajut per 
tractament 
odontològic   

 
4.- Tractament odontològic 

 Pròtesis dentals completes 

 Dentadura superior o inferior 

 Implants osteointegrats 

 Tractaments de gingivitis 

 Peces soltes 

 Peces esquelètiques 

 Corones 

 Fundes 

 Empastaments 

 Endodòncies 

 Ortodòncia 

 Ponts 

 Tractament periodontal 

 Fèrula de descàrrega 

 Neteja bucal 

 Fluorització  

 Radiografia ortopantomografia 

 Cirurgia maxil·lofacial 
 

 
 
 
Despeses per aquests 
conceptes de l’empleat/da 
que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona, 
als seus organismes 
autònoms i als ens 
instrumentals adherits a 
l’Acord de condicions de 
treball, i dels fills/es nascuts a 
partir de l’any 1996, que  
convisquin i estiguin a càrrec 
de l’empleat/ada. 

 

 
 
Ajut per 
intoleràncies 
alimentàries 

 
 
5.- Intoleràncies alimentàries  

 Celiaquia 

 Intoleràncies alimentàries 
 

 
Despeses per aquests 
conceptes de l’empleat/da 
que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona, 
als seus organismes 
autònoms i als ens 
instrumentals adherits a 
l’Acord de condicions de 
treball, i dels fills/es nascuts a 
partir de l’any 1996, que  
convisquin i estiguin a càrrec 

de l’empleat/ada. 
 

 
 
 
Ajut per a 
escoles bressol  
 

 
6.- Despeses en el primer cicle d’Educació 
infantil de l’any 2021 (P0, P1 i P2 ) en 
escoles bressol públiques o privades 

 
Despeses generades per 
l’assistència dels fills/es 
nascuts a partir de l’any 1996, 
dels empleats/ades que 
presten serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona, als seus 
organismes autònoms i als 
ens instrumentals adherits a 
l’Acord de condicions de 
treball.  
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Programa d’Ajut Conceptes Objecte 

 
 
 
 
 
Ajut per trastorns 
específics de 
l’aprenentatge 

 
7.- Tractaments de Trastorns específics de     
l’aprenentatge 

 Disfuncions motrius: dispràxies 

 Trastorns del coneixement: 
disgnòsies 

 Trastorns del llenguatge: dislèxia, 
disfàsia, dislàlia, disgrafia i ecolàlia 
(tractaments logopèdics)  

 Trastorns de les habilitats 
mecàniques: discalcúlia 

 Dèficit d’Atenció, amb o sense 
hiperactivitat (TDA i TDAH) 

 Superdotació intel·lectual o alta 
capacitat intel·lectual 
 
 

 
Despeses per aquests 
conceptes de l’empleat/da 
que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona, 
als seus organismes 
autònoms i als ens 
instrumentals adherits a 
l’Acord de condicions de 
treball, i dels fills/es nascuts a 
partir de l’any 1996, que  
convisquin i estiguin a càrrec 

de l’empleat/ada. 

 
 
 
 
Ajut per a 
tractaments de 
trastorns de la 
comunicació 

 
8.- Tractaments de Trastorns de la 
comunicació 
 

 Trastorn del llenguatge expressiu 

 Trastorn mixt del llenguatge 
receptiu-expressiu 

 Trastorn fonològic 

 Disfèmia, espasmofemia o 
difluència en la parla 

 
Despeses per aquests 
conceptes de l’empleat/da 
que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona, 
als seus organismes 
autònoms i als ens 
instrumentals adherits a 
l’Acord de condicions de 
treball, i dels fills/es nascuts a 
partir de l’any 1996, que  
convisquin i estiguin a càrrec 
de l’empleat/ada. 
 
 

 
 
 
 
Ajut per a 
tractaments de 
trastorns 
generalitzats del 
desenvolupament 

 
9.- Tractaments de Trastorns generalitzats 
del desenvolupament 
 

 Trastorn de l’espectre autista 
(inclou Asperger) 

 Síndrome de Rett 

 Trastorn desintegratiu de la 
infància 
 

 
Despeses per aquests 
conceptes de l’empleat/da 
que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona, 
als seus organismes 
autònoms i als ens 
instrumentals adherits a 
l’Acord de condicions de 
treball, i dels fills/es nascuts a 
partir de l’any 1996, que  
convisquin i estiguin a càrrec 
de l’empleat/ada. 
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Programa d’Ajut Conceptes Objecte 

 
 
 
Ajut per a 
tractaments 
sanitaris no 
coberts per la 
Seguretat Social 

 
10.- Tractaments sanitaris no coberts per 
la Seguretat Social, sempre que siguin 
realitzats per personal col·legiat de 
l’especialitat o per prescripció 
facultativa  

 Psicologia 

 Homeopatia 

 Osteopatia 

 Fisioteràpia 

 Tots els tractaments de 
recuperació d’especialitats 
reconegudes, recomanats per un 
metge col·legiat i que tinguin per 
objectiu millorar la salut de la 
persona 
 

 Vacunes no incloses en el Pla de 
vacunacions del servei Públic de 
Salut i recomanades pe un 
metge/ssa pediatre 
 

 
Despeses per aquests 
conceptes de l’empleat/da 
que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona, 
als seus organismes 
autònoms i als ens 
instrumentals adherits a 
l’Acord de condicions de 
treball, i dels fills/es nascuts a 
partir de l’any 1996, que  
convisquin i estiguin a càrrec 
de l’empleat/ada. 
 
 
 
 
 
 
Despeses per aquest 
concepte dels fills/es nascuts 
a partir de l’any 1996, dels 
empleats/ades que presten 
serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona, als seus 
organismes autònoms i als 
ens instrumentals adherits a 
l’Acord de condicions de 
treball. 

 
 
2.- Participants, beneficiaris i requisits 
 

- Empleats/des de l’Ajuntament de Barcelona o de l’àmbit personal d’aplicació de 
l’Acord de condicions de treball de l’Ajuntament de Barcelona.   

- Que hagin treballat durant l’any 2021, com a mínim 6 mesos. Si han treballat més de 
6 mesos però menys de 12 mesos, tindran dret al 50% de les percepcions. 

- També tindran dret, qui es trobi en excedència voluntària per tenir cura de fills, 
familiars, o en situació d’excedència per violència de gènere, durant l’any 2021. 

- Si hi ha més d’un membre de la unitat familiar que ho demani, només un d’ells 
podrà demanar per una mateixa despesa i subjecte causant. No obstant, si el 
pare i la mare del causant són empleats de l’Ajuntament i no formen part de la 
mateixa unitat familiar i els dos demanen l’ajut per un mateix supòsit i causant –fill o 
filla-,  l’ajut es distribuirà en parts iguals. 

- En el cas de defunció de l’empleat podran participar els seus familiars i altres 
persones legitimades. 

- En el cas de les despeses generades per fills/es es cobriran les dels fills/es 
nascuts/des a partir de l’1 de gener de 1996. 
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3.- Presentació de sol·licituds 
 
El personal de l’Ajuntament de Barcelona, i el personal dels organismes i ens instrumentals 
de l’àmbit d’aplicació que disposen d’accés a la Intranet Municipal, hauran de presentar la 
sol·licitud via telemàtica, disponible a l’espai de l’Oficina d’Atenció al Personal de la Intranet, 
dins l’apartat Ajuts /Fons d’Acció Social.   
 
 
4.- Termini de presentació de sol·licituds 

En la convocatòria per al 2021, el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 17 de maig 
de 2022 i finalitzarà el 16 de juny de 2022. 
 
 
5.- Presentació de documentació justificativa 
 
Les sol·licituds han d’anar acompanyades dels documents preceptius establerts en l’annex 
de documentació de les Bases. 
 
Annex de documentació: 
 
I.- Documentació comú per a  tots els programes d’ajut. 
 
El personal haurà de presentar la/les factura/es de l’any 2021 i/o rebut desglossat de la 
despesa  efectuada. Les factures hauran de complir els requisits següents: 
 

1. Núm. de Factura  
2. Data d’expedició  
3. Raó Social i segell de l’emissor i nom del/la treballador/a i, en el seu cas de la 

persona subjecte causant de l’ajut 
4. NIF de l’emissor  
5. Domicili de l’emissor  
6. Descripció del concepte d’ajut  
7. Import de la despesa  
8. Data de prestació del servei (si és diferent a la d’expedició)  

 
En el cas de tractaments odontològics, psicològics, homeopàtics, d’osteopatia, de 
fisioteràpia o de recuperació serà necessari el número de col·legiat/a del professional 
corresponent. 
 
En el cas de les vacunes no incloses en el Pla de vacunacions del Servei Públic de Salut 
serà necessari aportar el document amb la recomanació del metge/ssa pediatre. 
 
II.- Per ajuts per fills/es, a més de la factura, s’adjuntarà còpia complerta del llibre de família 
o la decisió administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Català de 
l'Acolliment i de l'Adopció, si escau. En el cas que els fills/es hagin nascut entre l’any 1996 i 
el 2003 caldrà aportar el certificat de convivència, l’informe de vida laboral del fill/a i certificat 
d’ingressos durant l’any 2021, si s’escau. 
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III.- Per ajuts per Escola Bressol (despeses de l’any 2021), es substitueix la factura indicada 
en el punt I pel rebut normalitzat o certificat del centre, que acreditin la raó social, el NIF, el 
nivell d’escolarització (cicle llars d’infants P-0, P-1, i P-2) els mesos d’escolarització i la 
quantitat abonada. 
 
Els/Les progenitors/es que sol·licitin aquest ajut, hauran d’acreditar mitjançant qualsevol 
document oficial que l’altre progenitor/a no ha treballat durant l’any 2021. 
 
Si l’altre progenitor/a ha treballat i als efectes de comprovar que no s’ha gaudit de la 
deducció fiscal que reben les mares treballadores per portar els seus fills/es a l’escola 
bressol, s’haurà de presentar la declaració de la renda per acreditar-ho. Si durant el període 
de presentació de sol·licituds encara no es disposa de la declaració de la renda de l’any 
2021 es podrà presentar durant el període d’al·legacions que permet subsanar la possible 
denegació de l’ajut. 
 
 
IV.- Per intoleràncies alimentàries: es substitueix la factura indicada al punt I de l’Annex de 
documentació pel certificat o informe mèdic actualitzat, de l’any del FAS o de l’any en curs, 
que certifiqui que es pateix la intolerància i data en que es va detectar. En el cas de malaltia 
celíaca, aquest certificat mèdic és vàlid des de la data en que es va detectar la malaltia.  
 
 
6.- Imports dels Ajuts 

L’ajut és per a compensar, en part, les despeses personals generades pels programes 
establerts a les bases, dels empleats/des de l’àmbit d’aplicació del fons, o dels seus fills/es 
nascuts a partir de l’any 1996. En els casos en què es tingui dret a l’ajut/als ajuts sol·licitat/s 
s'abonarà el 100% de la factura o factures. En tot cas, s’estableix un import màxim per 
percebre de 125€ per empleat/ada pel conjunt de programes establerts.  

 
 7.- Procediment 
 
El procediment, així com la resta de condicions i requeriments per a la concessió del Fons 
d’Acció Social per a l’any 2021, són els previstos en les bases de la convocatòria (Gaseta de 
data 16/05/2022). 


