
 

 

 

 

FONS DE SOLIDARITAT SOCIAL. 

 
El programa s’adreça a aquelles persones, siguin prenedors i/o pagadors, que es 
troben en una situació econòmica complicada de caràcter temporal. Consisteix en 
oferir un ajut econòmic temporal, per tal de poder atendre el pagament de les primes 
corresponents a les pòlisses d’assegurança (salut, llar i/o cotxe) contractades pel client 
de qualsevol de les companyies del Grup ACM Espanya (Agrupació, Atlantis i/o GACM 
SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U). 
 
La persona interessada ha de realitzar la sol·licitud, i aportar la documentació que es 
sol·licita, que serà valorada, aprovada o denegada per la Comissió del Fons. 
 

REQUISITS: 
(És indispensable aportar tota la documentació que es requereix) 
 

� El client ha de tenir una antiguitat mínima d’1 any. 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 

1. Sol·licitud complimentada del Fons de Solidaritat 
 

2. Fotocòpia completa de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, del sol·licitant i de les persones que conviuen amb ell. (Si no 
s'està obligat a declarar, cal fer-ho constar en el full de sol·licitud i aportar 
certificat de l’Agencia Tributària, on consti aquesta circumstància). 

 
3. Justificant d'ingressos (d'existir-ne). Fotocòpia de:  

última nòmina o abonament en compte última pensió (jubilació, viduïtat, 
invalidesa, etc.) o últim abonament en compte prestacions INEM i full 
comunicació prestació per atur, on consta el període concedit. 

 
4. Cas de no existir ingressos: 

Certificat de l'INEM, en el que consti que no percep  prestació. 
Certificat INSS, en el que consti que no percep  pensions. 
 

5. De constar cònjuge, també caldrà la documentació dels punts 2 i 3. De constar 
fills majors de 20 anys, que convisquin a casa també caldrà la documentació 
dels punts 2 i 3 per cada un d'ells. 
 

6. D'haver-hi separació matrimonial legal, fotocòpia completa de la sentència 
judicial. 



 

 

 

 
 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 
 
La sol·licitud degudament complimentada i signada, així com la resta de la 
documentació especificada en el punt anterior, ens l’hauran de fer arribar a: 
 

• Agrupació, per correu electrònic fondodesolidaridad@gacm.es o bé a qualsevol 
de les delegacions de referència. 

• Atlantis, a través de les seves delegacions. Posteriorment, les delegacions 
enviaran la documentació al correu electrònic de 
fondodesolidaridad@gacm.es 

• GACM SEGUROS GENERALES, a través del correu electrònic de 

fondodesolidaridad@gacm.es 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 

� En el cas que s’atorgui l’ajut econòmic, el sol·licitant o els familiars beneficiaris 
de l’ajut, no podran efectuar moviments contractuals de les pòlisses 
d’assegurança mentre duri el període d’exempció. 

 
� Per fer efectiva l’ajuda, el sol·licitant ha d’aportar tota la documentació que se 

sol·licita per acollir-se al Fons. 
 

DICTÀMEN 
 
La resolució a favor o en contra, es farà saber directament al client o bé a través de la 
seva pròpia delegació. 
 
 
 
De conformitat amb l'article 33.1 de la Llei 35/06 de 28 de novembre de l'IRPF, l’ajuda 

té la consideració de guany patrimonial. 

 


