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1.- LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ
SOCIAL DEL COMG
MISSIÓ
Promoure el benestar i la qualitat de vida de les persones que formen part del COMG, siguin
col·legiats o els seus familiars, especialment davant de qualsevol contingència que posi en
qüestió la seva autonomia personal i familiar derivada de situacions vinculades a problemes
econòmics, de salut i/o socials.

VISIÓ
Ser un referent de confiança, qualitat i eficàcia per a les persones que formen l’univers
COMG i, especialment pels col·legiats que es troben en situacions de dificultat o necessitat,
per problemes de salut i/o de situació de dependència.

ELS VALORS
▪

Cohesió del col·lectiu, suport entre companys en moments de dificultat.

▪

Compromís: en oferir solucions personalitzades que millorin la qualitat de vida de
les persones.

▪

Confiança: el coneixement i l’experiència assolits en l’entorn COMG i també en
l’entorn de l’atenció a les persones amb necessitats especials són garantia de
qualitat i professionalitat.

▪

Confidencialitat: es garanteix totalment la discreció i confidencialitat de
l’assessorament personal realitzat, sent conscients que es tracten temes d’alta
sensibilitat.

▪

Professionalitat, solvència i experiència de l’equip multidisciplinar.

Qualsevol tasca d’atenció a persones ha de tenir en la seva base un conjunt de principis que
donin solidesa a qualsevol intervenció professional i suposin “un fil roig” que marca un camí
determinat vers el benestar i la qualitat de vida.

Aquests principis, estan connectats, a més, amb una manera d’entendre les circumstàncies,
episodis i etapes del cicle vital i també amb una manera d’encarar i/o afrontar les dificultats.
Aquests principis són:
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o

L’autonomia de la persona per viure en un entorn relacional del que forma part i en
el que pot incidir.

o

El benestar i la qualitat de vida.

o

La solidaritat i el suport mutu entre les persones en cadascun dels seus entorns
relacionals: familiar, comunitari, social, laboral, etc.

o

L’autoajuda com a primera resposta sempre que sigui possible. És a dir, posar en
marxa els propis recursos a l’hora de gestionar les dificultats.

o

La personalització o capacitat d’entendre (empatia) i d’adaptar els recursos i les
respostes a cada situació.

o

La qualitat de les accions tant des del punt de vista relacional com dels recursos que
es poden emprar.

o

La informació com a eina de comunicació i també de conscienciació sobre el que és
possible fer en cada cas.

o

L’equitat en el moment de gestionar recursos que formen part d’un col·lectiu.

EL MODEL D’ATENCIÓ
El model de programa de protecció social que es proposa es basa en l’assessoria social
prestada a través d’una treballadora social, que disposa de coneixements actualitzats sobre
els recursos públics i privats adients per les necessitats del col·lectiu al qual es vol atendre,
així com d’una cartera de serveis i ajuts adequada.

Aquesta professional, farà l’acolliment, assessorament, orientació, acompanyament i
seguiment dels casos del COMG i que es basa en els següents objectius:


La millora de les condicions socials i personals del col·lectiu de membres del COMG.



La promoció del benestar i la qualitat de vida del col·lectiu COMG mitjançant el
suport i protecció als seus membres més vulnerables donant resposta a les seves
necessitats.



L’acolliment de persones del COMG amb l’objectiu d’assessorar, informar i orientar,
fent els acompanyaments i seguiments dels casos socials d’aquest col·lectiu.



La valoració de cada cas de forma personalitzada, establint enllaços entre el
col·lectiu del COMG i els recursos de la xarxa pública i també els recursos de les
entitats proveïdores de serveis de la cartera del COMG, quan sigui necessari.
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L’ajut directe, basat en el contacte personal, en la comprensió i en el suport
emocional de les persones ateses, presidit per uns criteris de valor i confidencialitat.

METODOLOGIA
La gestió de casos comportarà les següents actuacions:

o

A partir del contacte iniciat pel col·legiat que planteja una necessitat a la que es
pugui donar resposta des del servei, la treballadora social establirà una reunió a la
seu del COMG o a la llar del sol·licitant per tal de dur a terme una primera entrevista
individual i/o familiar.

o

Valoració de la situació, a partir de l’aplicació del protocol de valoració de necessitat.
Aquest protocol, es basa en l’entrevista presencial inicial i assessorament per via
telefònica o bé correu electrònic, en cas de ser necessari. La història social es
recollirà mitjançant una solució informàtica.

o

Cada una de les sol·licituds serà resposta amb un informe social confidencial que
recollirà l’anàlisi i valoració del cas, així com totes les informacions i solucions
aportades. Aquest informe s’entregarà al sol·licitant.

o

Si és el cas, es gestionaran els recursos socials més adients a cada situació. I es
coordinaran, sempre que sigui necessari, amb els diferents professionals vinculats a
les xarxes de recursos públics i/o privats emprats.

o

Coordinació multidisciplinar i interdisciplinar amb els professionals referents del
COMG.

o

Valoració de la satisfacció: per tal de garantir la millora continua del servei, en
finalitzar cadascun dels processos desenvolupats, es demanarà als usuaris que
responguin a un qüestionari de satisfacció que permeti recollir si s’han acomplert o
no les expectatives generades.

ESPAI FÍSIC D’ACTUACIÓ
L’espai físic per a desenvolupar la tasca social ha de contemplar la necessitat de mantenir la
privacitat dels seus membres durant les intervencions socials.

Per tant, ha de ser un espai tancat que asseguri aquesta privacitat durant les entrevistes,
entenent la confidencialitat com un element bàsic i imprescindible i també de bon pronòstic.
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Sempre, al contacte directe “cara a cara” s’hi podrà afegir el contacte telefònic amb la
treballadora social gestora del cas i altres canals que puguin acordar la professional amb la
persona que està sent atesa.

És evident, que està plenament prevista l’atenció en el domicili de la persona atesa. Bé per
raons de dificultats de desplaçament per les seves limitacions físiques, bé per altres motius.

CASUÍSTICA BÀSICA
Tot seguit passem a detallar una casuística bàsica a atendre, sense que aquesta signifiqui
deixar de donar atenció a qualsevol altra situació que es pugui presentar:
o

Assessorament sobre les gestions vinculades a les administracions públiques
competents en matèria de benestar i protecció social: valoració del grau de
dependència, valoració de grau de discapacitat, pensions contributives i no
contributives, rendes mínimes d’inserció, convocatòries públiques d’ajuts
personals i familiars, entre d’altres.

o

Suport i orientació a famílies en situacions de dificultat social.

o

Presència de trastorns o malalties mentals associades a problemàtica social.

o

Famílies amb algun membre amb malalties incipients o cròniques, sigui un adult
o un menor.

o

Famílies amb dificultats per poder atendre les necessitats d’algun membre de la
unitat familiar per raons de salut física i/o mental.

o

Presència d’hàbits tòxics: alcoholisme, drogodependències, ludopaties.

o

Persona amb necessitats especials que viu sola, sense suport familiar.

o

Persona sense família i/o sense recursos personals.

o

Greus dificultats econòmiques.

o

Necessitat d’orientació i informació i assessorament sobre els diferents tipus de
serveis i pensions del sistema general de la seguretat social; pensions no
contributives i pensions contributives.

o

Necessitats d’orientació legal en relació a processos d’incapacitacions, tutela,
curatela d’algun membre de la família.

o

Processos de pèrdues, acompanyaments durant el dol.

o

Acompanyament en processos de greus malalties.
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o

Mediació familiar.

VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ
Es durà a terme una enquesta a una mostra dels usuaris del Programa de Protecció Social
del COMG amb l'objectiu de conèixer i mesurar el seu grau de satisfacció, així com dels
factors determinants d'aquesta, és a dir els punts forts i febles del programa, per tal d’oferir
als col·legiats un programa de protecció social que s'ajusti a les seves necessitats i
expectatives.
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2.- NORMES PER AL ATORGAMENT DELS AJUTS I PRESTACIONS
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ SOCIAL DEL COMG
2.1.- NORMES GENERALS
En base al perfil de necessitats de la població PPS del COMG, es defineix un catàleg de
prestacions i ajuts, amb finançament parcial o total del COMG, centrats en donar resposta
a situacions de dependència, discapacitat i/o precarietat econòmica.

-

En funció de la disponibilitat pressupostària, amb caràcter anual, s’estableixen unes
prestacions assistencials periòdiques i unes prestacions puntuals dirigides a unes
situacions específiques que la Junta de Govern del COMG consideri com a
prioritàries.

-

Les prestacions periòdiques tindran caràcter anual (fins al 31 de desembre de l’any
que sigui concedida). El beneficiari haurà de sol·licitar la renovació d’aquesta
prestació.

-

El compliment dels requisits per a poder accedir a l’ajuda, no suposa “per se” la
concessió de la mateixa.

-

L’informe elaborat per la treballadora social no té caràcter vinculant per la Junta de
Govern del COMG per a la presa de la decisió sobre la concessió o denegació de la
prestació sol·licitada. La Junta de Govern valorarà, en el seu cas, altres
circumstàncies del sol·licitant quan es consideri necessari.

-

La denegació de la concessió de la prestació serà per escrit i motivada.

-

El COMG podrà, discrecionalment, oferir al sol·licitant una altra ajuda i/o prestació
diferent a la sol·licitada, si així es considera oportú en virtut de les circumstàncies
concretes del sol·licitant.

-

El catàleg de prestacions del COMG està obert. Qualsevol sol·licitud demanant ajuda
d’aquest programa serà atesa pel programa i analitzada acuradament. En aquest
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cas, també es podrà demanar al sol·licitant la documentació que es consideri
oportuna per a la tramitació, en el seu cas, de un ajut i/o prestació.

-

L’import dels ajuts i/o prestacions pot variar d’un any al altre, o dintre del mateix
any, al alça o a la baixa, depenent del pressupost anual i el número de beneficiaris
atesos pel programa. Els canvis i els motius dels mateixos, seran oportunament
comunicats als beneficiaris.

-

El destí de l’excedent del pressupost, en el seu cas, serà acordat per la Junta de
Govern del COMG, a proposta de la Comissió del Programa de Protecció Social del
COMG, al novembre de cada any en curs, tenint en compte les necessitats
detectades durant l’any i la missió i la finalitat del Programa de Protecció Social del
COMG.

-

La baixa del col·legiat al COMG (llevat la baixa per defunció) suposarà la pèrdua dels
drets que s’hagin pogut generar per al Programa de Protecció Social del COMG.

-

Per a accedir a qualsevol de les ajudes i/o prestacions, cal estar al corrent de
pagament de les quotes col·legials.

Les prestacions i serveis que es contemplen en aquest catàleg , també seran extensives als
empleats del COMG (i /o als empleats de les empreses en les que el COMG tingui una
participació majoritària), amb les mateixes condicions i requisits que es detallen en les
diferents prestacions i serveis, sempre i quan:

-

Decideixin adherir-se voluntàriament al Programa de Protecció Social del COMG.

-

Tinguin una relació de caràcter laboral.

Rev. 13/04/2021

10

2.2.- NORMES PRESTACIONS PUNTUALS PROGRAMA PROTECCIÓ
SOCIAL
Condicions d’accés a la cartera de serveis, ajuts i prestacions:
1.- En el cas dels serveis, ajuts i prestacions en matèria d’atenció social i a la dependència:
•

s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos del nucli familiar del beneficiari metge no
superi els 60.000€ bruts anuals.

•

En el cas que el beneficiari sigui el propi col·legiat i visqui sol o en una Residència el
nivell d’ingressos no pot superar els 30.000€ bruts anuals.

•

Quan el beneficiari sigui familiar del col·legiat, encara que visqui sol o en una
residència, es tindran en compte el nivell d’ingressos del nucli familiar del
sol·licitant, juntament amb el nivell d’ingressos del beneficiari, no podent superar
la suma d’ambdós ingressos els 75.000 € bruts.

2.- En el cas de serveis, ajuts i prestacions en matèria de conciliació de la vida personal,
familiar i l’activitat professional*, s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos del nucli familiar
no superi:
•

Els 60.000.-€ bruts anuals (en unitats familiars de fins a dos fills).

•

Els 70.000.-€ bruts anuals (en unitats familiars de tres fills).

•

Els 80.000.-€ bruts anuals (en unitats familiars de quatre fills).

•

Els 90.000.-€ bruts anuals (en unitats familiars de cinc fills).

•

Els 100.000.-€ bruts anuals (en unitats familiars de més de cinc fills).

3.- Malgrat tot, per a les famílies que tinguin un fill , amb discapacitat igual o superior al 65%
per temes d’ Atenció Social i a la dependència i en temes d’Ajuts de Conciliació Familiar, per
a la concessió de l’ajut corresponent, s’estudiarà cada cas concret depenen de les
circumstàncies familiars i econòmiques del sol·licitant.
4.- La Canastreta no està subjecta al nivell d’ingressos del nucli familiar.
5.- Quan en aquest catàleg es fa referència a “Familiars” del col·legiat estan inclosos,
exclusivament, el cònjuge o parella de fet, així com familiars de primer grau de
consanguinitat.

Rev. 13/04/2021

11

CATÀLEG DE
PRESTACIONS i
SERVEIS
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A) PRESTACIONS
PERIÒDIQUES
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PRESTACIONS ORFES

Protecció social per a orfes menors de
21 anys

370,00 €/mes
505,00 €/mes (orfes
absoluts)

1.005,00

€/mes

(orfes absoluts ambdós
progenitors metges)

Protecció social per a pròrroga d’estudis Igual prestació que
al fer els 21 anys
la protecció social
menors 21 anys
Protecció social per a orfes
Fins a 460,00
discapacitats. (Majors de 21 anys)
€/mes
*Orfes: Discapacitats absoluts
Topall d’ingressos:
25.000 €/ anual
*50.000 €/ anual
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PROTECCIÓ SOCIAL PER A ORFES MENORS DE 21 ANYS

DEFINICIO:

Ajut econòmic de caràcter mensual destinat a sufragar les
despeses educatives dels Orfes de Metges col·legiats o
fills de col·legiats jubilats o discapacitats, sense recursos i
protegits pel Programa de Protecció Social del Col·legi
Oficial de Metges de Girona.
-

Orfe /es de metge col·legiat o fills de col·legiat
jubilat o discapacitat, sense recursos i protegits
pel Programa de Protecció Social i menors de 21
anys.

-

Pagament de 370,00 € amb caràcter mensual
Pagament de 505,00 € amb caràcter mensual

DESTINATARIS:
APORTACIÓ DEL PPS COMG

-

REQUISITS D’ACCÉS

-

DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

-

SOL·LICITUDS

-

INCOMPATIBILITATS
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-

per els orfes absoluts de pare i mare menor
de 21 anys o amb suport per estudis.
Pagament de 1.005,00 € amb caràcter mensual
per els orfes absoluts ambdós progenitors
metges menors de 21 anys o amb suport per
estudis
Ser orfe de col·legiat o fill de col·legiat, sense
recursos i protegits pel PPS del COMG
Tindre menys de 21 anys en el moment de la
defunció del col·legiat
Ser descendent directe de metge difunt fins el
segon grau, i a la vegada orfe de pare i mare
Formulari de sol·licitud degudament
complimentat
Fotocòpia del DNI de l’orfe i del pare o mare o
tutor
Certificat de defunció del col·legiat
Certificat de naixement dels orfes mencionats, o
fotocòpia del llibre de família
Tutoria en ferm, si és el cas.
Termini: A partir de la data de defunció del pare/
mare (metge col·legiat). Renovable anualment
Lloc: Presentar al Programa de Protecció Social
del Col·legi oficial de Metges de Girona
Amb la prestació com a Orfe Discapacitat.
Amb la prestació de Suport per Estudis
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PROTECCIÓ SOCIAL PER A PRÒRROGA D’ESTUDIS AL FER
ELS 21 ANYS

DEFINICIO:

Ajut econòmic destinat a prorrogar la cobertura del cost de
l’educació, fins finalitzar el curs, dels orfes de metges
col·legiats que estant realitzant estudis oficials, facin 21
anys en el període comprés entre l1 de gener i el 31 d’agost
d’aquell mateix any.
-

Orfe /es de metge col·legiat que estant realitzant
estudis oficials, facin 21 anys en el període
comprés entre l1 de gener i el 31 d’agost d’aquell
mateix any.

-

Pagament de 370,00 € amb caràcter mensual
Pagament de 505,00 € amb caràcter mensual

DESTINATARIS:
APORTACIÓ DEL PPS COMG

-

REQUISITS D’ACCÉS

-

-

DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

-

per els orfes absoluts de pare i mare menor
de 21 anys o amb suport per estudis.
Pagament de 1.005,00 € amb caràcter mensual
per els orfes absoluts ambdós progenitors
metges menors de 21 anys o amb suport per
estudis
Ser orfe de col·legiat o d’empleat del Col·legi oficial
de Metges de Girona, o fill de col·legiat sense
recursos i protegits pel PPS del COMG
Fer 21 anys entre l’1 de gener i el 31 d’agost
d’aquell mateix any.
Estar
matriculat
d’estudis
oficialment
reglamentats , durant aquell any i en un curs
complet o equivalent en número de crèdits
Formulari de sol·licitud degudament
complimentat
Fotocòpia de la matrícula dels estudis en l’any
acadèmic en curs
Fotocòpia de l’abonament de l’assegurança
escolar obligatòria

SOL·LICITUDS

-

Termini: des de l’1 de gener fins al 31 d’agost
Lloc: Presentar al Programa de Protecció Social
del Col·legi oficial de Metges de Girona

INCOMPATIBILITATS

-

Amb la prestació com a Orfe Discapacitat.
Amb la prestació de Suport per Estudis
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PROTECCIÓ SOCIAL PER A ORFE DISCAPACITAT
DEFINICIO:

Ajut econòmic de caràcter mensual destinat a sufragar les
despeses derivades d’una situació de dependència d’orfes
discapacitats/des, majors de 21 anys, fills/lles de metges
protegits/des pel Programa de Protecció Social amb un
grau de discapacitat igual o superior al 65%.
-

DESTINATARIS:

APORTACIÓ DEL PPS COMG
REQUISITS D’ACCÉS

-

Pagament de fins a 460,00 € amb caràcter mensual
-

-

DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

Orfe discapacitat amb un grau de discapacitat del
65% o superior
Orfe del personal del COMG adherits
voluntàriament al programa de Protecció social
d’ajudes periòdiques, amb un grau de discapacitat
igual o superior al 65%

-

10 anys de col·legiació ininterrompuda (col·legiat)
Ser solter/a
Tindre reconeguda una incapacitat permanent
física, psíquica o sensorial, d’almenys el 65%, que
l’incapaciti per la feina
Dependre econòmicament del col·legiat en el
moment de la defunció d’aquest
Tindre uns ingressos per tots els conceptes,
inferiors al topall establert anualment per al
Programa de Protecció Social
Formulari de sol·licitud degudament
complimentat
Partida de defunció del col·legiat
Fotocòpia del DNI de l’orfe
Fe de vida i estat civil de l’orfe
Certificat oficial del grau de discapacitat
Informe oficial del metge de capçalera (o
psiquiatra)
Certificat de classes Passives, rebi o no rebi pensió
Certificat de Cadastre General sobre finques
Fotocòpia de la declaració de la renda dels últims
quatre anys
Tutoria en ferm, si és el cas.

SOL·LICITUDS

-

Termini: durant tot l’any. Renovable anualment
Lloc: Presentar al Programa de Protecció Social
del Col·legi oficial de Metges de Girona

INCOMPATIBILITATS

-

Amb d’altres prestacions de Protecció de Orfes o
per Suport per a estudis

Rev. 13/04/2021
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ATENCIÓ ESPECIALITZADA
Atenció especialitzada

Rev. 13/04/2021

200€
mensuals
segons duració del
tractament
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ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Objectiu

Donar cobertura a les despeses originades per la necessitat
d’un tractament d’atenció especialitzada a fills de 0 a 12
anys de metges col·legiats.
L’ajut tindrà caràcter periòdic per als períodes compresos
entre gener i juliol i de setembre a desembre.
Agilitar l’inici i la continuïtat del tractament per al nen.

Definició

Ajut econòmic de caràcter mensual destinat a cobrir el
tractament especialitzat per a fills de metges col·legiats
entre 0-12 anys que presenten necessitats especials,
transitòries o permanents, originades per deficiències o
alteracions del desenvolupament.

APORTACIÓ DEL PPS
COMG

200€ mensuals segons duració del tractament

Destinataris

Fills de metges col·legiats, amb edats entre 0 i 12 anys que
requereixin tractament especialitzat i que disposin de la
valoració i l’acreditació pertinents emeses per la
Generalitat de Catalunya envers la necessitat del
tractament.

Requeriments

Ser metge col·legiat i estar al corrent del pagament de les
quotes col·legials.

Documentació

•
•
•
•

•
•
•
•

Rev. 13/04/2021

Formulari de sol·licitud degudament complimentat.
Fotocòpia del DNI de la persona beneficiària, si en
té.
Fotocòpia llibre de família de la persona
beneficiària.
Informe de valoració mèdic emès pel CDIAP, CSMA
o metge referent, envers la necessitat del
tractament del menor per el que es sol·licita l’ajut.
Altres informes tècnics que acreditin la situació
objecte d’atenció.
Fotocòpia del reconeixement del certificat de
discapacitat de la persona beneficiària, si en té.
Fotocòpia del reconeixement de la situació de
dependència de la persona beneficiària, si en té.
Factura/es del tractament que rep la persona
beneficiària.
Fotocòpia del comprovant bancari de la persona
beneficiària.
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•

Document fiscal model 145, complimentat amb les
dades de la persona beneficiària.

PRECARIETAT ECONÒMICA
PERIODIQUES
Protecció social per a METGES JUBILATS

Protecció social per a METGES
DISCAPACITATS/DES

Protecció social per a vidus/es

Rev. 13/04/2021

Fins a 1.272,00
€/mes
Topall d’ingressos:
16.000 €/anual
Fins a 1.275,00
€/mes
Topall d’ingressos:
16.000 €/anual
Fins a 769,00
€/mes
Topall d’ingressos:
14.000 €/anual
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PROTECCIÓ SOCIAL PER A METGE DISCAPACITAT
DEFINICIO:

DESTINATARIS:
APORTACIÓ DEL PPS COMG
REQUISITS D’ACCÉS

Ajut econòmic dirigit a donar suport als/les metges/ses
col·legiats que presentin un grau de discapacitat
reconeguda igual o superior al 65% i que no gaudeixin
dels recursos econòmics suficients per atendre les seves
necessitats.
-

Pagament de fins a 1.275,00 € amb caràcter mensual
-

DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

Metges col·legiats amb discapacitat reconeguda
superior o igual al 65%.

-

10 anys de col·legiació ininterrompuda o 15 anys
de col·legiació, sent necessaris cinc anys
ininterromputs amb anterioritat a la sol·licitud
d'ajuda1.
Ser metge/sa col·legiat/da
Tindre una discapacitat reconeguda en grau igual
o superior al 65%
No tindre recursos econòmics ni patrimonials
suficients
Tindre ingressos inferiors als topalls establerts
anualment per al Programa de Protecció Social
Formulari de sol·licitud degudament
complimentat
Fotocòpia del DNI del metge/sa
Fe de vida
Certificat oficial del grau de discapacitat
reconegut
Informe oficial del metge de capçalera (o
psiquiatra)
Certificat de classes Passives, rebi o no rebi pensió
Certificat de Cadastre General sobre finques
Fotocòpia de la declaració de la renda dels últims
quatre anys

1

Segon el cas, es podrà donar la possibilitat de seguir abonant la quota del PPS del COMG per poder
accedir a les ajudes que es contemplen, sempre que el nombre d'anys que faltin per accedir a les
mateixes siguin inferior a cinc anys.

Rev. 13/04/2021
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-

Tutoria en ferm, si és el cas.

SOL·LICITUDS

-

Termini: durant tot l’any. Renovable anualment
Lloc: Presentar al Programa de Protecció Social
del Col·legi oficial de Metges de Girona

INCOMPATIBILITATS

-

Amb d’altres prestacions periòdiques del
Programa de Protecció Social

Rev. 13/04/2021
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PROTECCIÓ SOCIAL PER A METGE JUBILAT
DEFINICIO:

DESTINATARIS:
APORTACIÓ DEL PPS COMG
REQUISITS D’ACCÉS

Ajut econòmic de caràcter mensual destinat a
complimentar els ingressos durant la jubilació de
metges/ses jubilats/des amb ingressos patrimonials
insuficients.
-

Pagament de fins a 1.272,00 € amb caràcter mensual
-

-

DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

Metges col·legiats jubilats amb ingressos
patrimonials insuficients.

-

10 anys de col·legiació ininterrompuda o 15 anys
de col·legiació, sent necessaris cinc anys
ininterromputs amb anterioritat a la sol·licitud
d'ajuda2
Ser metge/sa col·legiat/da
Estar jubilat i no exercir la professió
No tindre ingressos econòmics o patrimonials o
que els ingressos siguin inferiors al topall
establert pel Programa de Protecció Social
Formulari de sol·licitud degudament
complimentat
Fotocòpia del DNI del metge/sa
Fe de vida
Certificat de classes Passives, rebi o no rebi pensió
Certificat de la Seguretat Social, rebi o no rebi
pensió
Certificat de Cadastre General sobre finques
Fotocòpia de la declaració de la renda dels últims
quatre anys

SOL·LICITUDS

-

Termini: durant tot l’any. Renovable anualment
Lloc: Presentar al Programa de Protecció Social
del Col·legi oficial de Metges de Girona

INCOMPATIBILITATS

-

Amb d’altres prestacions periòdiques del
Programa de Protecció Social

2

Segon el cas, es podrà donar la possibilitat de seguir abonant la quota del PPS del COMG per poder
accedir a les ajudes que es contemplen, sempre que el nombre d'anys que faltin per accedir a les
mateixes siguin inferior a cinc anys.

Rev. 13/04/2021
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PROTECCIÓ SOCIAL PER VIDUÏTAT
DEFINICIO:

Ajut econòmic de caràcter mensual destinat a cobrir les
necessitats dels cònjuges de col·legiats en situació de
viduïtat.

DESTINATARIS:

-

Cònjuges de metge col·legiat difunt, amb
insuficients recursos.

APORTACIÓ DEL PPS COMG

-

Pagament de fins a 769,00 € amb caràcter

mensual
REQUISITS D’ACCÉS

-

-

DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

-

SOL·LICITUDS

Rev. 13/04/2021

-

10 anys de col·legiació ininterrompuda (col·legiat)
Ser vidu/a o parella de fet de metge col·legiat.
Tindre manca o insuficiència de recursos
econòmics o patrimonials
Tindre ingressos inferiors al topall establert en
aquell moment pel Programa de Protecció Social
No haver-se casat de nou (“matrimoni formal”) o
no haver constituït formalment una nova parella
de fet
No estar divorciat/da legalment del metge/sa
difunt/a
En cas d’haver més d’un/a vidu/a del mateix
col·legiat, el/la beneficiari/a serà l’últim d’ells,
sempre i quant no hagi constituït formalment una
nova parella
Formulari de sol·licitud degudament
complimentat
Fotocòpia del DNI del vidu/a
Fe de vida i estat civil del vidu/a
Certificat de matrimoni
Certificat de defunció del col·legiat
Certificat de classes Passives, rebi o no rebi pensió
Certificat de la Seguretat Social, rebi o no rebi
pensió
Certificat de Cadastre General sobre finques
Fotocòpia de la declaració de la renda dels últims
quatre anys
Per les sol·licituds per part de la parella de fet,
hauran d’acreditar haver tingut una convivència
estable i ininterrompuda de 5 anys com a mínim,
a més d’acreditar també la constitució de la
parella amb una antelació de 2 anys amb respecte
a la data de la defunció del metge col·legiat.
Termini: durant tot l’any. Renovable anualment
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INCOMPATIBILITATS

Rev. 13/04/2021

-

Lloc: Presentar al Programa de Protecció Social del
Col·legi oficial de Metges de Girona

-

Amb d’altres prestacions periòdiques del
Programa de Protecció Social

25

B) PRESTACIONS
PUNTUALS

Rev. 13/04/2021
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ATENCIÓ SOCIAL I A LA
DEPENDÈNCIA

ATENCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA
Ajut econòmic puntual

Servei d’atenció a domicili

Teleassistència

Adaptació de la llar
Ajuts econòmics per ajudes
tècniques
Servei de suport psicològic per
familiars de metges, metges
jubilats i/o sense
exercici per incapacitat laboral

Rev. 13/04/2021

1.100,00 € en situacions de gran
dependència (Grau III).
750,00 € en situacions de dependència
severa. (Grau II).
110 hores de servei en situacions de gran
dependència (Grau III)
75 hores de servei en situacions de
dependència severa ( Grau II)
únicament per aquells casos en que,
prèviament, hagi estat concedida l'ajuda
pública i s'acrediti l'esmentada concessió.
Fins a un màxim de 1.100€
Fins a un màxim de 1.100€,
Fins el 50% del cost del “paquet” de 5
sessions.
Excepcionalment i previ informe de la
treballadora social, es pot assumir el cost
total.
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AJUT ECONÒMIC PUNTUAL
Objectiu

Contribuir a fer front a les despeses que es deriven de la
situació de dependència.

Definició

Es tracta d’un suport econòmic amb caràcter puntual i
finalista.

Destinataris

•
•

Col·legiats i/o llurs familiars que hagin estat reconeguts
com a dependents en una resolució de valoració per
part de l’administració pública competent.
Es contemplen també com a destinataris aquells
col·legiats i/o familiars amb dependència, que havent
sol·licitat la valoració i resolució de dependència,
aquesta es trobi en tràmit.

Aportació del PPS

•
•

1.100€ en situacions de gran dependència (Grau III).
750€ en situacions de dependència severa. (Grau II).

Requeriments

•
•

Estar col·legiat i al dia del pagament de quotes
Per aquells col·legiats i/o familiars que no comptin amb
la resolució de situació de dependència caldrà establir
una entrevista amb la treballadora social del PPS, qui
procedirà a la valoració pertinent.
L’ajut el pot sol·licitar el col·legiat o bé qualsevol
persona propera en el seu nom.
No superar el barem econòmic del PPS – COMG

•
•
Documentació

•
•
•
•
•
•
•
•

Incompatibilitats

Rev. 13/04/2021

•

Formulari de sol·licitud degudament complimentat
Fotocòpia de la resolució de valoració del grau i nivell
de dependència per part de l’administració pública
competent.
Informe* de la treballadora social del PPS en aquells
casos en els que la resolució de valoració es trobi en
tràmit. (*)Calculadora dependència PPS
Fotocòpia del DNI del sol·licitant (quan aquest no és
membre col·legiat).
Fotocòpia del llibre de família (quan la persona amb
dependència no és membre col·legiat).
Fotocòpia de la declaració de la renda de l’any anterior
de la persona beneficiària i del seu nucli de
convivència.
Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del
compte per part de la persona beneficiària de l’ajut.
Document fiscal que s’adjunta degudament
complimentat (Model 145)
Només es pot demanar un ajut per sol·licitud i any.
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SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI
Objectiu

Gaudir d’atenció personalitzada i professionalitzada a la
pròpia llar.

Definició

Es tracta d’una prestació de serveis d’atenció
personalitzada en el propi domicili familiar adreçat a
garantir els suports que col·legiats i/o familiars requereixen
a causa de la situació de gran dependència o dependència
severa en la que es puguin trobar.

Destinataris

•
•

Aportació del PPS

•

•
Requeriments

•
•

•
•
Documentació

•
•

•

•
•
•

•
Incompatibilitats

Rev. 13/04/2021

•

Col·legiats i/o llurs familiars que hagin estat reconeguts
com a dependents en una resolució de valoració per
part de l’administració pública competent.
Es contemplen també com a destinataris aquells
col·legiats i/o familiars amb dependència, que havent
sol·licitat la valoració i resolució de dependència,
aquesta es trobi en tràmit.
110 hores de servei (gran dependència: Grau III)
75 hores de servei (dependència severa: Grau II)
Estar col·legiat i al dia del pagament de quotes.
Per aquells col·legiats i/o familiars que no comptin amb
la resolució de situació de dependència caldrà establir
una entrevista amb la treballadora social del PPS, qui
procedirà a la valoració pertinent.
L’ajut el pot sol·licitar el col·legiat o bé qualsevol
persona propera en el seu nom.
No superar el barem econòmic del PPS – COMG
Formulari de sol·licitud degudament complimentat
Fotocòpia de la resolució de valoració del grau i nivell de
dependència per part de l’administració pública competent.
Quan no es disposi encara de la resolució, caldrà aportar la
fotocòpia de la sol·licitud de valoració de grau i nivell de
dependència.
Informe de la treballadora social del PPS en aquells casos en
els que la resolució de valoració es trobi en tràmit.
(*)Calculadora dependència PPS
Fotocòpia del DNI del sol·licitant (quan aquest no és membre
col·legiat).
Fotocòpia del llibre de família (quan la persona amb
dependència no és membre col·legiat).
Fotocòpia de la declaració de la renda de l’any anterior de la
persona beneficiària i del seu nucli de convivència.
Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat
(Model 145)

Només es pot demanar un ajut per sol·licitud i any.
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TELEASSISTÈNCIA
Definició:

Consisteix en un suport econòmic puntual per als col·legiats i
familiars que cobreix les despeses d’aquest servei,
únicament per aquells casos en que, prèviament, hagi estat
concedida l'ajuda pública i s'acrediti l'esmentada concessió.

Destinataris:

Col·legiats i/o llurs familiars

Aportació del PPS

Les despeses del servei públic.
*(es valoraran els casos en que el municipi de residència del
sol·licitant no disposi d’aquest servei)

Rev. 13/04/2021
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AJUDES ECONÒMIQUES D’ADAPTACIÓ A LA LLAR
Objectiu

Valorar les necessitats d’adequació o adaptació dels
entorns domiciliaris aplicant-ne les mesures oportunes
amb la finalitat de millorar l’autonomia i el benestar en la
pròpia llar.

Definició

Es tracta d’un ajut econòmic adreçat a col·laborar en el
pagament de les despeses ocasionades per les adaptacions
de la llar, a partir de la seva valoració prèvia per part de
l’organisme designat per a tal efecte.

Destinataris

•

•

Col·legiats i/o llurs familiars que hagin estat
reconeguts com a dependents* en una resolució de
valoració per part de l’administració pública
competent.* Grau II i Grau III
Es contemplen també com a destinataris aquells
col·legiats i/o familiars amb dependència, que havent
sol·licitat la valoració i resolució de dependència,
aquesta es trobi en tràmit.

Aportació del PPS

•

Fins a un màxim de 1.100€

Requeriments

•

Estar col·legiat i al dia del pagament de quotes
Per aquells col·legiats i/o familiars que no comptin amb
la resolució de situació de dependència caldrà establir
una entrevista amb la treballadora social del PPS, qui
procedirà a la valoració pertinent.
L’ajut el pot sol·licitar el col·legiat o bé qualsevol
persona propera en el seu nom.

•

•
Documentació

•
•
•
•
•
•
•

Rev. 13/04/2021

Formulari de sol·licitud degudament complimentat
Fotocòpia de la resolució de valoració del grau i nivell
de dependència per part de l’administració pública
competent.
Informe * de la treballadora social del PPS en aquells
casos en els que la resolució de valoració es trobi en
tràmit.(*) Calculadora dependència PPS.
Aportació de les factures pertinents que acreditin una
adaptació a la llar.
Fotocòpia del DNI de la persona beneficiària (quan
aquesta no és membre col·legiat).
Fotocòpia del llibre de família de la persona
beneficiària (quan aquesta no és membre col·legiat).
Fotocòpia de la declaració de la renda de l’any anterior
de la persona beneficiària i del seu nucli de
convivència.
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•

•
Incompatibilitats

Rev. 13/04/2021

•

Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del
compte per part de la persona beneficiària de l’ajut.
Document fiscal que s’adjunta degudament
complimentat (Model 145).
Només es pot demanar un ajut per sol·licitud i any.
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AJUTS ECONÒMICS PER AJUDES TÈCNIQUES
Objectiu

Valorar el suport econòmic per al desenvolupament de
l’autonomia personal necessari de les persones amb
discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar
la seva qualitat de vida.

Definició

Es tracta d’un ajut econòmic adreçat a col·laborar en el
pagament de les despeses ocasionades per l’adquisició
d’ajudes tècniques per les persones amb reconeixement
del grau de discapacitat i/o dependència ( Grau II i Grau III).

Destinataris

•

•

•

Aportació del PPS

•
•

Requeriments

•
•

•

Rev. 13/04/2021

Col·legiats i/o llurs familiars que tinguin reconeixement
del grau de discapacitat física, psíquica i/o sensorial,
per part de l’administració pública competent igual o
superior al 33%.
Col·legiats i/o llurs familiars que hagin estat reconeguts
com a dependents* en una resolució de valoració per
part de l’administració pública competent*. Grau III i
Grau II.
Es contemplen també com a destinataris aquells
col·legiats i/o familiars amb dependència, que havent
sol·licitat la valoració i resolució de dependència,
aquesta es trobi en tràmit.
Fins a un màxim de 1.100€, prenent com a referència
les necessitats identificades fruit de la valoració d’un
terapeuta ocupacional.
Si es dóna el cas que també es concedeix l’ajut
d’adaptació a la llar (veure apartat incompatibilitats), l’
import a aportar serà de fins a un màxim de 1.500€
prèvia aportació de la factura on hi consti l’ajut tècnic
adquirit.
Estar col·legiat i al dia del pagament de quotes
col·legials.
Tenir reconeixement del certificat de discapacitat,
emès per part del Centre d’Atenció al Discapacitat
(CAD) i que l’ajut tècnic sigui per cobrir les necessitats
de la pròpia patologia de discapacitat, és a dir, del tipus
de discapacitat que tingui el beneficiari (físic, psíquic o
sensorial) i/o informe mèdic que acrediti la necessitat
d’una ajuda tècnica. Ex: Audiòfon
L’ajut el pot sol·licitar el col·legiat o bé qualsevol
persona propera en el seu nom.
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SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC A FAMILIARS DE METGES,
METGES JUBILATS I/O SENSE EXERCICI PER INCAPACITAT
LABORAL
Objectiu

Oferir suport emocional i psicològic a familiars de metges i
a metges jubilats o sense exercici per incapacitat laboral
absoluta o GI.

Definició

Atenció psicològica breu i focal, orientada a entendre,
motivar i estimular els propis recursos personals i habilitats
per encarar la situació problemàtica o de conflicte.
A través d’un “paquet” de 5 sessions que poden ser
subvencionades, després de les quals, si cal, hauria de ser
el beneficiari que assumís el cost de la continuïtat.
L’atenció pot ser presencial o a través d’una plataforma
online, per videoconferència.

Destinataris

Familiars de metges de primer grau de consanguinitat i
metges jubilats o sense exercici per incapacitat laboral
absoluta o GI.

Aportació del PPS

Fins el 50% del cost del paquet de les 5 sessions.
Excepcionalment i previ informe de la treballadora social,
es pot assumir el cost total.

Requeriments

Estar col·legiat/da i al dia del pagament de quotes.
Valoració de la capacitat econòmica, si s’escau.

Incompatibilitats

Sol es pot sol·licitar l’ajut un cop, no hi ha renovacions.

Rev. 13/04/2021
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CONCILIACIÓ DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR I
PROFESSIONAL
CONCILIACIÓ
Suport familiar

50 hores per a famílies amb un o dos
fills
100
hores
per
a
famílies
monoparentals, nombroses o amb un
fill amb discapacitat
(Quan no sigui possible oferir aquest
servei per raons de ubicació, s’oferirà
l’equivalent en metàl·lic: 600 Euros
(50 hores)/ 1.200 Euros (100 hores))
A escollir: servei Cangur o Servei
domèstic

CANASTRETA
Canastreta

Valorada en 170 Euros
Adopció o acolliment: si menor no és
nadó, aportació econòmica de 200.Euros.

Rev. 13/04/2021
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SERVEI DE SUPORT FAMILIAR
OBJECTIUS:

Contribuir al suport d’aquells col·legiats amb càrregues
familiars en les situacions que poden trobar-se a causa
d’imprevistos familiars durant la seva jornada laboral.

DEFINICIO:

Es tracta d’una prestació de serveis diversos (servei cangur
per a fills de 0 a 6 anys o serveis de tasques a la llar ...)
adreçats a donar resposta a les necessitats d’aquells
col·legiats que es troben en situació d’actiu professional, amb
càrregues familiars i amb horaris que dificulten la conciliació
familiar.

DESTINATARIS:

-

Col·legiats que es trobin en situació d’actiu
professional i tinguin fills a càrrec entre 0 i 6 anys. (*)

APORTACIÓ DEL PPS

-

L’aportació serà de 50 hores per a famílies amb un o
dos fills o 100 hores per a famílies monoparentals,
nombroses o amb un fill discapacitat que s’oferiran
en Servei Cangur o bé Servei Domèstic (a escollir o
una o l’altre)

REQUERIMENTS

-

Estar col·legiat i al dia del pagament de quotes.
L’ajut només el pot sol·licitar el col·legiat.
No superar el barem econòmic del PPS - COMG

DOCUMENTACIÓ

-

Formulari de sol·licitud degudament complimentat.
Full de vida laboral (actualitzat), que es podrà
sol·licitar telefònicament al 901.502.050 de la
Tresoreria de la Seguretat Social o bé a la pàgina web:
www.seguretatsocial.es
Fotocòpia del llibre de família on hi consti el nombre
de fill/l o edat/s que es troben a càrrec del col·legiat.
Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del
compte per part de la persona beneficiària de l’ajut.
Document fiscal que s’adjunta degudament
complimentat (Model 145)
Ultima declaració de la Renda del nucli familiar.
Document que demostri la recerca activa de feina en
cas d’atur d’un membre del nucli familiar, inscripció a
l’INEM.

-

INCOMPATIBILITATS

-

Només es por demanar un ajut per sol·licitud i any pel
mateix beneficiari (Excepte el Pack-Bebe)

(*) Podran demanar l’ajut famílies en les que algun membre del nucli familiar es trobi a
l’atur, sempre i quan demostri que està buscant feina o fent algun curs de reciclatge. (ha
d’haver una recerca de feina activa demostrable), inscripció a l’INEM.
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CANASTRETA PER AL NOU NAT (PACK-BEBE)
OBJECTIU:

Oferir suport per tal de fer front a les despeses inicials que
s’originen amb l’arribada d’un nou membre a la família.

DEFINICIO:

S’ofereix una canastreta de productes de 1a. qualitat dirigides
al nadó per contribuir a alleugerar les despeses inicials que
implica l’arribada d’un fill al nucli familiar.

DESTINATARIS:

-

-

Col·legiats que es trobin en situació d’actiu
professional i esdevinguin pares o mares biològics o
adoptius.
També es contemplen els acolliments d’infants
tutelats per part de l’Administració Pública
competent.

APORTACIÓ DEL PPS

-

La canastreta valorada en 170.- Euros.
En el cas d’una adopció o acolliment, si el menor no
és un nadó, en aquest cas el programa aportarà una
quantia econòmica de 200.- Euros.

REQUERIMENTS

-

Estar col·legiat i al dia del pagament de quotes.
L’ajut només el pot sol·licitar el col·legiat.

DOCUMENTACIÓ

-

Formulari de sol·licitud degudament complimentat.
Fotocòpia del llibre de família on hi consti el nombre
de fill/l o edat/s que es troben a càrrec del col·legiat.
En el cas d’infants acollits, fotocòpia de la resolució
d’acolliment familiar emesa per part de
l’Administració Pública competent.
Document fiscal que s’adjunta degudament
complimentat (Model 145).

-

-

INCOMPATIBILITATS
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No té incompatibilitats.
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PRESTACIONS EDUCATIVES

PRESTACIONS EDUCACTIVES
Ajudes econòmiques
per a estudis de grau
superior:

3.650,00 €/curs (Grau Superior
Universitari)

Suport econòmic per
l’expedició de Títols
Oficials

Reintegrament de la quantitat econòmica
corresponent a l’Expedició del Títol

Rev. 13/04/2021

2.800,00 €/curs (Altres estudis oficials)
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AJUDES ECONÒMIQUES PER A ESTUDIS DE GRAU
DEFINICIO:

Ajut econòmic per curs acadèmic, a percebre fins a tres
cursos, o quatre en el cas de carreres de sis anys,
destinada a contribuir a pal·liar les despeses originades
per la realització d’estudis oficials.
-

Orfe /es o fills de metges protegits pel Programa
de Protecció Social o, orfes del personal del
Col·legi oficial de Metges de Girona adscrits
voluntàriament al PPS, que es trobin matriculats
d’un curs complert, o equivalent en número de
crèdits (estudis oficials), tinguin més de 21 anys i
hagin demanat el Suport per estudis en el termini
indicat en el PPS.

-

Un sol pagament per curs de 3.650,00 € per a
estudis de grau superior.

-

Un sol pagament per curs de 2.800 € per altres
estudis oficials.

-

Ha d’estar donat d’alta en el Programa de
protecció Social del COMG com a orfe de
col·legiat o d’empleat del COMG voluntàriament
adscrit al PPS

-

Ser fill de col·legiat sense recursos i protegit pel
PPS

-

Ser descendent directe de metge difunt fins el
segon grau, i al mateix moment orfe de pare i
mare

-

En cas de fill de metge o del personal del COMG,
el causant ha d’estar d’alta en el PPS

-

Tindre menys de 25 anys i més de 21 anys, en el
moment de demanar l’alta al PPS per primera
vegada

-

Tindre els estudis ja iniciats abans dels 21 anys

DESTINATARIS:

APORTACIÓ DEL PPS COMG

REQUISITS D’ACCÉS
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DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

SOL·LICITUDS

INCOMPATIBILITATS

Rev. 13/04/2021

-

Estar matriculat d’un curs complert oficialment
reglamentat durant aquell any, o el seu
equivalent en crèdits (60 crèdits mínim)

-

Per demanar el segon Suport per Estudis o
successius, ha d’estar matriculat d’un curs
complert o el seu equivalent en crèdits i haver
aprovat almenys 30 crèdits del curs anterior

-

Els orfes de pare i mare, complint els requisits
anteriors, continuaran durant aquest període amb
la prestació mensual que tenien concedida

-

Formulari de sol·licitud degudament
complimentat

-

Fotocòpia del resguard de matrícula en el que
consti el número de crèdits

-

Resguard, almenys, del pagament de
l’assegurança escolar

-

Expedient acadèmic de les qualificacions del curs
anterior, per les sol·licituds del segon o tercer
Suport per Estudis

-

Termini: A partir de l’1 d’octubre, data en la que
comença el curs fins el 31 de maig de l’any
següent, data en al que acaba el curs

-

Lloc: Presentar al Programa de Protecció Social
del Col·legi oficial de Metges de Girona

-

Haver esgotat el número de Suports per Estudis

-

Amb les prestacions periòdiques del PPS

-

Amb la prestació de Protecció Social per a Orfes
menors de 21 anys
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SUPORT ECONÒMIC PER L’EXPEDICIÓ DE TÍTOL OFICIAL

DEFINICIO:

Ajut econòmic destinat a cobrir les despeses originades
per la expedició del títol oficial dels estudis realitzats per
els(les orfes de metges col·legiats que hagin finalitzat els
seus estudis oficials inicials.

DESTINATARIS:

-

Orfe /es de metges col·legiats que hagin finalitzat
els seus estudis oficials inicials.

APORTACIÓ DEL PPS COMG

-

Reintegració de la quantitat econòmica
corresponent a l’expedició del títol

REQUISITS D’ACCÉS

-

Ser orfe de col·legiat o del personal del Col·legi
Oficial de Metges de Girona d’alta en el PPS

-

Tenir menys de 25 anys a l’entrar en el Programa
de Protecció Social

-

Justificant de pagament de les despeses de
l’expedició del títol, després de la defunció del
col·legiat/da

-

Formulari de sol·licitud de la prestació
degudament complimentat

-

Fotocòpia de l’imprès d’abonament de les
despeses d’expedició del títol, especificat en el
mateix el cost econòmic

-

Termini: No determinat

-

Lloc: Presentar al Programa de Protecció Social
del Col·legi oficial de Metges de Girona

-

Amb l’ajut de Protecció Social per a Orfe
Discapacitat.

DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

SOL·LICITUDS

INCOMPATIBILITATS
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ALTRES
ASSEGURANÇA DE VIDA
El COMG compta amb una pòlissa d'assegurança de vida col·lectiva per a tots els col·legiats
per import de 2.000,00.- Euros.

El beneficiari serà la persona designada pel col·legiat o, en el cas de no designació, els
beneficiaris establerts legalment.

AJUT ECONÒMIC RESIDENTS PRIMER ANY (R1)
El COMG presta un ajut econòmic als residents de primer any (R1) per import de 150,00.Euros.

BEQUES MATRÍCULA UdG
El COMG col·labora anualment amb el pagament de la matrícula d'estudiants de medicina
que així ho precisin. La matrícula pot ser de qualsevol dels cursos del grau i la junta del
COMG, assessorada pel degà de la facultat, fa la resolució de la convocatòria i
selecciona dels receptors d'aquestes beques segons les peticions dels estudiants a la
mateixa UdG.
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C) SERVEI
D’ASSESSORIA
SOCIAL
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SERVEI D’ASSESSORAMENT SOCIAL
El Programa de Protecció Social vol promoure el benestar i la qualitat de vida dels
metges i llurs famílies especialment davant de qualsevol contingència que posi en
qüestió la seva autonomia personal i familiar derivada de situacions vinculades a
problemes de salut i/o socials.
S’ofereix un assessorament social expert, personalitzat i confidencial per part d’una
treballadora social, i es recomanen les opcions més adients en cada cas d'entre una
àmplia oferta de serveis.
La treballadora social del PPS dona atenció a metges i familiars de metges que presenten
algun tipus de necessitat social, econòmica o vinculada a situacions de dependència o
discapacitat.
Un model d’atenció social basat en:

✓ Uns coneixements i experiència en la detecció, estudi, valoració i/o diagnòstic de
situacions de necessitat social
✓ en un model d’atenció personalitzat i de confiança, adaptat a les necessitats de cada
situació i que garanteix un seguiment adequat
✓ en la informació, orientació i assessorament social
✓ en la prevenció de l’aparició de situacions de risc social
✓ en un important coneixement de “la sociologia de la professió mèdica”
✓ en un gran coneixement del funcionament de les xarxes públiques i privades
d’atenció a les persones (salut, serveis socials, ocupació, educació, etc.)

Unes eines:
1. Una cartera de Serveis, ajuts i prestacions puntuals
2. Un catàleg de prestacions econòmiques de caràcter periòdic

La intervenció de la treballadora social sempre està vinculada en un treball de suport i
contenció cap a les famílies, a més d’un seguiment social del cas que dependrà de les
necessitats socials del mateix.
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D) COVID 19
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REHABILITACIÓ PER A METGES INFECTATS PER LA COVID-19

Objectiu:

Donar cobertura assistencial a metges infectats
per COVID-19 amb seqüeles funcionals, respiratòries,
etc...

Definició

Servei de rehabilitació adreçat a aquells metges
en actiu que han estat infectats per COVID-19.

Destinataris

Col·legiats en actiu que es trobin en situació
d’incapacitat laboral transitòria, derivada de
malaltia COVID-19.

Aportació del PPS

35 hores de servei de rehabilitació.

Requeriments

Documentació

Incompatibilitats
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-

Estar col·legiat i al dia del pagament de quotes.

-

Trobar-se en actiu però amb situació de baixa
laboral temporal per malaltia COVID-19.

-

L’ajut només el pot sol·licitar el col·legiat.

-

Ingressos mensuals per baixa laboral de <3.000€

-

Formulari de sol·licitud degudament
complimentat

-

Justificant de la situació de baixa laboral
temporal.

-

Informe mèdic on es defineixi la situació de
convalescència i el motiu.

-

Última nòmina de la baixa laboral.

-

Document fiscal que s’adjunta degudament
complimentat (Model 145)

-

Només es pot demanar un ajut per sol·licitud i
any.
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SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI COVID-19
Objectiu:

Gaudir
d’atenció
professionalitzada a la pròpia llar.

Definició

Es tracta d’una prestació de serveis d’atenció
personalitzada en el propi domicili familiar adreçat a
garantir els suports que col·legiats i/o familiars
requereixen degut al tancament de CD i Residències per
la crisi COVID19.

Destinataris

-

-

Aportació del PPS
Requeriments

Documentació
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personalitzada

i

Col·legiats i/o llurs familiars que hagin estat
reconeguts com a dependents en una resolució
de valoració per part de l’administració pública
competent. Grau II i Grau III.
Es contemplen també com a destinataris aquells
col·legiats i/o familiars amb dependència, que
havent sol·licitat la valoració i resolució de
dependència, aquesta es trobi en tràmit.
150 hores de servei d’atenció domiciliària (SAD).

-

Estar col·legiat i al dia del pagament de quotes.

-

Per aquells col·legiats i/o familiars que no
comptin amb la resolució de situació de
dependència caldrà establir una entrevista amb
la treballadora social del PPS, qui procedirà a la
valoració pertinent.

-

L’ajut el pot sol·licitar el col·legiat o bé qualsevol
persona propera en el seu nom.

-

Barem econòmic: el mateix que en els altres
ajuts de dependència.

-

Formulari de sol·licitud degudament
complimentat.

-

Fotocòpia de la resolució de valoració del grau i
nivell de dependència per part de l’administració
pública competent. Quan no es disposi encara de
la resolució, caldrà aportar la fotocòpia de la
47

sol·licitud de valoració de grau i nivell de
dependència.

Incompatibilitats
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-

Informe * de la treballadora social del PPS en
aquells casos en els que la resolució de valoració
es trobi en tràmit. (*)Calculadora dependència
PPS.

-

Fotocòpia del DNI de la persona beneficiària
(quan aquesta no és membre col·legiat).

-

Fotocòpia del llibre de família de la persona
beneficiària (quan aquesta no és membre
col·legiat).

-

Fotocòpia de la declaració de la renda de l’any
anterior de la persona beneficiària.

-

En el cas que el beneficiari no realitzi la
declaració de la renda, aportar un certificat de no
renda i en el seu defecte, el beneficiari ha de
signar la declaració jurada conforme aquest no
realitza la declaració de renda.

-

Certificat anual de pensions, si el té.

-

Document fiscal que s’adjunta degudament
complimentat (Model 145)

-

Situació excepcional COVID-19
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COVID PERSISTENT
Els professionals de la salut afectats directament per la COVID-19 de manera persistent,
juntament amb aquells als quals la malaltia els ha comportat seqüeles importants en la seva
salut física i emocional, estan experimentant realitats molt dures en què, al malestar propi
de la malaltia, s’hi afegeixen el patiment per la incertesa laboral i el seu desenvolupament
professional.
Davant l’afectació que estan patint aquests professionals i que han traslladat als col·legis
professionals, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha impulsat una
iniciativa adreçada a donar respostes i a proporcionar una atenció més adequada a les seves
necessitats. Es tracta d’una unitat d’atenció específica, que s’articula a través d’una porta
d’entrada.
Un cop els metges i metgesses interessats s’adrecin a la unitat, s'analitzarà la seva situació i
es valorarà la resposta o derivació més adient per a cada cas.
La unitat posa a l’abast dels col·legiats i col·legiades diferents línies d’actuació, les quals es
prestaran, majoritàriament i a causa de la situació pandèmica, de manera telemàtica:
· Suport social
Per part de la treballadora social del COMG i amb els serveis i prestacions disponibles
al Programa de Protecció Social, adaptats a les necessitats de cada cas, sense
perjudici de crear-ne de nous, si fos necessari.
· Suport sobre salut laboral
A partir de la valoració d’una especialista en Medicina del Treball i Salut Laboral, la
qual oferirà assessorament i/o acompanyament en els tràmits per al reconeixement
de contingència professional dels metges i metgesses que hagin cursat o estiguin
cursant baixa per contingència comuna.
Paral·lelament, es farà l’acompanyament en el cas de reincorporació laboral amb
seqüeles post COVID-19 i s’oferirà assessorament, si és necessari, per tal de valorar
una incapacitat permanent secundària a aquestes seqüeles.
Per als aspectes medicolegals, l’assessorament mèdic anirà acompanyat
d’assessorament legal per part de l’assessoria jurídica del COMG-CCMC.
· Suport jurídic
L’assessoria jurídica del COMG-CCMC s’encarregarà de coordinar l’assessorament
jurídic i la defensa pel que fa als tràmits de la determinació de la contingència
professional i/o impugnació d’alta mèdica. I, en el seu cas, per a la determinació del
grau d'invalidesa.

Rev. 13/04/2021

49

També oferirà assessorament sobre els aspectes econòmics derivats de la pròpia
baixa i/o sobre les limitacions secundàries a la patologia (guàrdies, modificació del
calendari MIR, etc.).
En el supòsit de requerir de reclamació judicial o prejudicial, s’oferirà l’opció de
defensa, el cost de la qual serà assumit pel Col·legi.
· Suport psicològic
Es prestarà a partir de la cartera de serveis de Fundació Galatea (Servei de Suport
Emocional SEPS). Un equip de terapeutes, especialment seleccionats per la seva
expertesa en l’àmbit de les afectacions derivades de la COVID-19, oferiran diferents
modalitats d’atenció un cop analitzat i valorat cada cas.

Els col·legiats i col·legiades que necessitin contactar-hi ho poden fer a través del
correu covidpersistent@comg.cat o del telèfon 972.22.88.00.
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SERVEI CANGUR PER FILLS MENORS DE 12 ANYS EN
SITUACIÓ DE “QUARANTENA” PEL COVID‐19
Objectiu:

Contribuir al suport per a la conciliació professional i la dinàmica familiar
dels col·legiats respecte a la cura dels fills al llarg del curs escolar en el
context COVID. Atès l’escassetat dels metges a Catalunya aquest suport
permetrà que puguin desenvolupar la seva feina amb tranquil·litat en un
moment tant complicat.

Definició

Es tracta d’una prestació de servei cangur adreçada a aquells col·legiats
en actiu professional i amb fills de 0 a 12 anys els quals es trobin en
situació de “quarantena” provocada pel COVID durant el curs escolar.

Destinataris

Col·legiats que es trobin en situació d’actiu professional i tinguin fills a
càrrec entre 0 i 12 anys.
Supòsit A: “Quarantena” provinent de l’àmbit escolar d’un dels fills del
col·legiat.
Supòsit B: “Quarantena” provinent de l’àmbit familiar i/o social d’un
dels fills del col·legiat.

Aportació del PPS

L’aportació serà fins a un màxim de 70 hores de servei cangur en horari
laboral i diürn.
S’estudiarà suport econòmic en cas que ja tinguin contractat el Servei
d’un cangur fins a 750€.

Requeriments

Estar col·legiat i al dia de pagament de quotes.
El col·legiat i la seva parella de convivència han d’estar en actiu
professional.
Aquest ajut cobreix màxim els 10 dies de quarantena establerts per les
autoritats sanitàries (excloent el cap de setmana).
L’ajut només el pot sol·licitar el col·legiat.
No superar el barem econòmic de 70.000 € per famílies amb 1 o 2 fills.
S’ augmentarà en 10.000 € a partir del 3er fill i així
successivament.

Documentació

Formulari de sol·licitud degudament complimentat.
Full de vida laboral (actualitzat), que es podrà sol·licitar telefònicament
al 901.502.050 de la Tresoreria de la Seguretat Social o bé a la pàgina
web.
Justificant de l’escola informant de la quarantena de la classe per COVID.
Justificant del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb
la informació dels dies establerts de quarantena.
Fotocòpia del llibre de família on hi consti el nombre de fill/s i edat/s
que es troben a càrrec del col·legiat.
Última declaració de la renda del nucli familiar.
Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

Incompatibilitats Compatible amb altres ajuts al tractar‐se d’una situació excepcional.
En aquells casos que algun membre del nucli familiar, (no metge), es
trobi a l’atur i estigui amb recerca activa de feina (inscrit al SOC), es
podrà valorar el cas per la concessió o no de l’ajut.
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