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Anunci de l’Ajuntament de Torrent sobre la convocatòria de subvencions:
Ajuda econòmica per a famílies monoparentals amb baixos ingressos any 2022
Primer. Objecte i finalitat.
La present subvenció té per objecte establir una ajuda econòmica per a famílies
monoparentals i famílies en situació de monoparentalitat amb baixos ingressos.
L’ objecte d’ aquestes ajudes és facilitar el manteniment de les families
monoparentals o en situació de monoparentalitat en el seu mitjà o entorn social.
Segon. Procediment de concessió.
La concessió de les ajudes regulades en aquesta convocatòria, es farà pel
procediment ordinari de concurrència competitiva d'acord amb el que s'estableix en
els articles 22.1 i 23 a 27 de la LGS.
Els criteris de valoració s’ estableixen en la base corresponent.
Tercer. Famílies beneficiàries.
Famílies monoparentals amb el títol oficial vigent expedit per la Generalitat
Valenciana o famílies que han sol·licitat el títol oficial de família monoparental o la
seua renovació a la Generalitat Valenciana en l'últim semestre 2021 o l'any 2022,
sense resolució administrativa en la data de sol·licitud d'aquesta ajuda, i que es
troben en alguna de les següents situacions:
- Una persona i la seua descendència quan en el registre civil conste com a única
progenitora.
- Una persona vídua o en situació equiparable i la descendència que haguera tingut
amb la persona que va faltar.
- Una persona i la seua descendència sobre la qual tinga en exclusiva la pàtria
potestat.
- Unitat familiar formada per 2 progenitors units en matrimoni o unió de fet amb un o
més descendents a càrrec, quan un dels progenitors es trobe privat de llibertat o
ingressat en centre hospitalari o similar per un temps ininterromput igual o superior a
1 any en el període dels 12 mesos anteriors a la presentació de la present sol·licitud.
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- Unitat de convivència formada per 2 progenitors units en matrimoni o unió de fet
amb un o més descendents a càrrec, quan un dels progenitors tinga reconegut un
grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa per al
treball.
- Una persona i la seua descendència sobre la qual tinga la guarda i custòdia en
exclusivitat quan existisca impagament de la pensió d'aliments i s’haja iniciat un
procés de reclamació.
- Dona que ha patit violència de gènere, d'acord amb la Llei orgànica 1/2004, de 28
de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i la
descendència sobre la qual tinga la guarda i custòdia.
La descendència equival als fills o filles biològics i les adopcions. S’exclouen
d’aquesta ajuda els acolliments familiars temporals i permanents a excepció dels
acolliments preadoptius.
Les separacions transitòries de la unitat familiar no signifiquen la ruptura de la
convivència quan es tracta d’estudis, treball, tractamntes mèdics, privació de llibertat,
internament en centre de menors o situacions equiparables.
Quart. Requisits i obligacions.
a) Famílies monoparentals amb el títol oficial vigent expedit per la Generalitat
Valenciana o famílies que han sol·licitat el títol oficial de família monoparental o la
seua renovació a la Generalitat Valenciana en l'últim semestre 2021 o l'any 2022,
sense resolució administrativa en la data de sol·licitud d'aquesta ajuda
b) Que la persona sol·licitant residisca en el municipi de Torrent amb un període
mínim de 6 mesos immediats i consecutius a la data d'aquesta sol·licitud.
c) Que les persones descendents siguen menors de 26 anys o majors de 25 anys en
cas de tindre una discapacitat en grau igual o superior al 33%, una incapacitat
permanent laboral absoluta o gran invalidesa.
d) Que les persones descendents convisquen i depenguen econòmicament de la
persona sol·licitant, la qual cosa equival a no obtindre ingressos superiors en còmput
anual al 1,3 del IPREM (Indicador Públic de Renda d’ efectes múltiples) en 12
mensualitats en la data de la sol·licitud, és a dir, 9.032,71 euros. No es tindran en
compte les pagues extraordinàries, ni les pensions d'aliments ni les pensions
d'orfandat.
e) Que la suma dels ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar
dividida pel nombre d'integrants que la componen no supere el còmput anual del 1,3
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del IPREM 2022 en la data de sol·licitud, és a dir, 9.032,71 euros. S'exclouen les
pagues extraordinàries i les ajudes socials com l'ajuda per a terceres persones,
beques de menjador i ajudes d'emergència. Les pensions, incloses les pensions per
aliments, i les rendes ciutadanes coptaran com a ingressos.
f) La unitat familiar inclourà a la persona sol·licitant i la seua descendència o
persones en acolliment familiar legal que convisquen en el mateix domicili.
g) Es perd la situació de família monoparental quan la persona sol·licitant haja
contret nou matrimoni o constituït una nova unió de fet segons la legislació vigent.
h) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'AEAT, amb
l'Ajuntament de Torrent i amb els organismes de la Seguretat Social.
i) No incórrer en cap de les causes fixades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
j) Les persones beneficiàries estaran subjectes a les obligacions establides en
l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Es podrà sol·licitar l’ajuda únicament per una de les causes nomenades en aquestes
bases.
Cinquè. Bases reguladores.
Les bases reguladores de la convocatòria d’ aquestes subvencions, han sigut
aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada l’ 11 d’abril de 2022.
Estan publicades a l’adreça web de l’Ajuntament de Torrent:
https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/ajudessubvencions
Sisè. Termini i forma de presentació de les sol·licituds.
El termini per a la presentació de sol·licituds, serà de 30 dies hàbils des de la
publicació de la convocatòria en el BOP Nº 82 del dia 2 de maig de 2022 i s’hauran
de presentar preferentment per mitjà del tràmit que s’habilitarà a l’efecte i que estarà
disponible en la seu electrònica de l’ Ajuntament de Torrent.
Setè. Despeses subvencionables.
Es consideraran despeses subvencionables les que, de manera indubtable
responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada. Seran subvencionables les
despeses relacionades amb la contribució al manteniment de la situació econòmica
familiar.
Vuitè. Crèdit pressupostari, quantia i distribució de les ajudes.
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Aquestes ajudes es concediran amb càrrec al programa econòmic 231148032 del
Pressupost General de l'Ajuntament de Torrent per a l’exercici 2022, amb un import
màxim total de 40.000 euros.
La quantia individual i única de l'ajuda és de 400 euros.
En Torrent a la data de la signatura electrònica del present document.
EL SECRETARI GENERAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
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