
 

 

CONDICIONS D’ACCÉS AJUDES PUNTUALS PPS 

 

1. En el cas dels serveis, ajuts i prestacions en matèria d’atenció social i a la 
dependència: 

 
A. Si el beneficiari és metge col·legiat:  

a) S’hi pot optar quan el nivell d’ingressos del nucli familiar no superi els 
60.000€ bruts anuals.  

b) 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. 

B. 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: 

o Els 60.000.- € bruts anuals (en unitats familiars de fins a dos fills). 
o Els 70.000.- € bruts anuals (en unitats familiars de tres fills). 
o Els 80.000.- € bruts anuals (en unitats familiars de quatre fills). 
o Els 90.000.- € bruts anuals (en unitats familiars de cinc fills). 
o Els 100.000.- € bruts anuals (en unitats familiars de més de cinc fills) 

 
 

3. 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. Quan al programa de Protecció social 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. 
 

 
 
 


