SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MILLORA SOCIAL 2020
PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES FINS AL 30 DE SETEMBRE
-10 juliol de 2020-

RECORDEU SEMPRE: una vegada acabada la tramitació via Intradiba, us

recomanem que immediatament aneu a l’apartat “Seguiment de sol·licituds”
del mateix Espai Personal per comprovar que heu iniciat el tràmit correctament.
De fet, en aquest mateix apartat podreu repassar les dades i documents que
heu enviat i si s’escau modificar el que creieu adient.

30 de setembre és la data límit
per presentar la documentació acreditativa.
El període de meritació és de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre
de 2019
L’abonament es farà efectiu a la nòmina de novembre 2019.
La sol·licitud la podeu trametre en format paper o per l’Espai Personal
Sol·licitud paper:
http://intradiba.diba.cat/documents/28820681/31769768/ModelSolFonsSocial/c5e3914f-28bc-4445-a37a8eb927c9b1e5



Documentació acreditativa:



Factures.



Tiquets o rebuts on constin les dades del/de la professional (NIF etc...).



Despesa de teatres, cinema o similars: podeu adjuntar l’entrada. No us
cal més documentació si no la teniu.



En el cas de tiquets o entrades es recomana agrupar-los a l’hora de
presentar-los per facilitar la gestió.



Recordeu que només hem de justificar fins a 200€ de despesa (en cap
cas l’import de la millora serà superior a aquesta quantia).



Heu de tenir en compte que una sol·licitud per persona. És a dir, si de
la despesa correspon una part al titular i una altra part al beneficiari,

s’haurà de fer dues sol·licituds, cadascuna amb la pròpia documentació
justificativa.



Heu d’omplir una sol·licitud per cada àmbit que voleu justificar (hi ha 4
àmbits).

L’import a percebre resultarà de la quantitat pressupostada dividida entre el nombre de
sol·licituds rebudes (entorn a 150 € i mai superior a 200 €).

QUI TÉ DRET A L’ABONAMENT DE DESPESA SOCIAL ?


Titulars






Personal funcionari de carrera i laboral fix
Personal interí de plantilla i de substitució
El personal jubilat fins els 70 anys

Beneficiaris
Els cònjuges i les parelles de fet i els fills menors de 21 anys i que convisquin
amb la persona titular i no percebin cap renda procedent del treball.
Els fills més grans de 21 anys, en cas de discapacitat, sempre que aquella
estigui acreditada pels equips multiprofessionals dependents de la Generalitat
de Catalunya.

DOTACIÓ ECONÒMICA INDIVIDUAL:
TRAM 1:

fins a nivell 25 i personal jubilat (fins 70 anys.): 100% de l’import

TRAM 2:

nivell 26* en endavant : 50 % de l’import

*Nivell del complement de destinació assignat al lloc. (no aplicable als que per progressió personal hagin assolit el nivell).

ÀMBITS INCLOSOS COM A MILLORES SOCIALS

ÀMBIT SANITARI

ÀMBIT CULTURAL

Despesa oftalmològica.

Despesa per adquisició de llibres, CD de música.

Despesa odontològica.

Despesa d'entrades o abonaments a museus, centres

Despesa per pròtesis, audiòfons i ortopèdia en general.
Despeses per assistència a sessions de rehabilitació,
fisioteràpia, osteopatia, quiropràctica i acupuntura.

culturals, teatres, cinemes i concerts (resten excloses les
despeses d'adquisició d'entrades a sales de festa).
Despesa per cursos i estudis.

Despeses de mútues o pòlisses mèdiques
Despeses de consultes a facultatius i tractaments mèdics en
general.

ÀMBIT DE CONCILIACIÓ
Despeses de tractaments estètics derivats d'accident o
malaltia (s'exclouen les merament estètiques).

Despeses de llar d'infants, escoles bressol, guarderia.

Despeses farmacèutiques

Despesa de cangur.
Despeses de colònies, casals d'estiu, campus.
Despeses de centres d'atenció a persones dependents i gent
gran.

ÀMBIT ESPORTIU

Despeses de sepeli.

Despesa d'inscripció i quotes a centres esportius.

Despeses de mútues o pòlisses de decés.

Despeses federatives (carnets, curses) sempre que no

Despeses de transport públic col·lectiu de viatgers per anar i

derivin de la pràctica d'un esport a nivell professional.

tornar al lloc de treball

Tota la informació a:
https://intradiba.diba.cat/web/prestacions-socials-i-avantatges/millora-social

Àmbits:
https://intradiba.diba.cat/web/prestacions-socials-i-avantatges/ambits-millores-socials

