AJUT DE MENJADOR ESCOLAR i/o
LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2022-23

Termini de presentació:
del 17 de maig al 31 de maig de 2022

1. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES DELS AJUTS:
1. Estar empadronades a Mollet del Vallès i tenir residència legal al país.
2. Estar matriculats en una escola pública de Mollet del Vallès, (o de la comarca, en cas de l’Ajut comarcal), o concertada en cas
que l’escolarització s’efectuï per resolució o autorització des de Departament d’Educació, atenent necessitats socials i/o
educatives.
3. Presentar la sol·licitud en el termini i la forma establerts a la convocatòria.
4. No tenir deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5. No superar els llindars econòmics següents la unitat familiar:
5.1. No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per
l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
LLINDAR DE RENTA
FAMILIAR:
UN FILL
DOS FILLS
TRES FILLS
QUATRE FILLLS
CINC FILLS

FAMÍLIA AMB UN SOL
FAMÍLIA AMB DOS ADULTS FAMÍLIA AMB TRES
ADULT AMB INGRESSOS AMB INGRESSOS
ADULTS AMB INGRESSOS
14.775,30 €
20.458,10 €
23.299,50 €
18.185,00 €
23.867,80 €
26.709,20 €
21.594,70 €
27.277,50 €
30.118,90 €
25.004,40 €
30.687,20 €
33.528,60 €
28.414,10 €
34.096,90 €
36.938,30 €

5.2. No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000 EUR calculat sumant els volums de negoci de tots
els membres computables de la unitat familiar.
5.3. No superar el llindar de rendiments patrimonials de 1.700,00 EUR, d'acord amb el càlcul següent:
Suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials
pertanyents als membres computables de la unitat familiar, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació
de la habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica de emancipació.
5.4. No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 EUR.
5.5. No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130 EUR per cada membre computable.
2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR Només en els casos de nova sol·licitud (per infants que no tenen ajut atorgat en el
curs actual 22-23)
Documentació obligatòria:
- El NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
- Llibre de família.
- En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no
tributables o exempts, s'ha d'aportar també la documentació acreditativa d’aquests ingressos (Llei de Dependència, premis, o
altres rendes que no consten a la Declaració de l’IRPF)
- En cas de separació o divorci, el conveni on consti la custodia única o compartida dels beneficiaris de l’ajut, i si hi ha pensió
d’aliments per als fills, l’import establert.
Documentació complementària: (la documentació assenyalada amb * es consultarà per via telemàtica)
- Si és el cas, títol de família nombrosa vigent expedit per l'organisme competent on consti categoria especial o general*.
- Si és el cas, títol de família monoparental vigent expedit per l'organisme competent on consti categoria especial o general*.
- Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
- Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat d’algun germà emesa per l'organisme competent.*
* També es consultaran per via telemàtica les dades econòmiques de l’IRPF a l’Agència Tributària. En cas d’incidències amb
l’AEAT, o manca de dades fiscals d’algun dels membres, el Consell comarcal informarà a l’inici de curs de la incidència i es
requerirà l’acreditació de la subsanació d’aquesta i/o l’acreditació dels ingressos de tots els membres de la Unitat Familiar de més
de 16 anys. Si en el termini de 10 dies no aporten la subsanació/acreditació d’ingressos, es desestimarà la sol·licitud.

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del Vallès
és responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el marc de la
vostra relació amb aquesta administració pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal.
Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que
podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/

