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Assumpte:
AJUT DISCAPACITAT CÒNJUGE

Es comunica a tot el personal de Transports de Barcelona, SA, que en virtut d’allò establert en
l’acord 3r, apartat 9 de Pròrroga de Conveni Col·lectiu de 3 de desembre de 2020, a partir de
2021 s’amplia al cònjuge, el dret que tenen els empleats/des a percebre l’ajut per fills/es amb
discapacitat. Per tenir dret a aquest ajut, el cònjuge de l’empleat haurà de tenir reconeguda una
incapacitat igual o superior al 33%, no tenir ingressos superiors al doble del salari mínim
interprofessional i formar part de la unitat familiar.
Per sol·licitar la percepció d’aquest nou ajut, cal adreçar un correu electrònic a Gestió i
Administració de Personal de TMB (gaptmb@tmb.cat), adjuntant la següent documentació
escanejada:
•
•
•
•

Certificat de Reconeixement de Discapacitat, expedit pel ICASS, on s'indiqui el grau de
discapacitat.
Certificat actualitzat d'empadronament comú amb l’empleat.
Certificat de l’INSS d'ingressos del cònjuge (rendes i pensions)
Certificat d’Ajuts de la Generalitat (o certificat de la inexistència de percepció dels
mateixos)

Aquest dret caldrà renovar-ho anualment. Per això, Gestió i Administració de Personal
s’adreçarà a les persones que l’estiguin percebent, requerint-los a que presentin la
documentació pertinent. Els documents que caldrà presentar són els mateixos que per la
sol·licitud, llevat del Certificat de Reconeixement de Discapacitat si aquesta ja estava
catalogada com a “permanent”.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.

El Director de l’Àrea d’Organització i Persones
Barcelona, 11 de març de 2021
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