Motius de denegació dels ajuts de menjador
Us relacionem els motius de denegació amb la documentació que cal que presentin:
-

S’HA SUPERAT EL LLINDAR DE RENDA ESTABLERT: Supera els llindars de
renda establerts en la convocatòria.

-

MANCA SIGNATURA: Vol dir que la família no ha presentat a l’escola la sol·licitud
signada o bé no tenim constància. En aquest cas la família s’haurà d’adreçar a
l’escola per portar la sol·licitud signada i adjuntar-la al formulari d’al·legacions.

-

S’HA SUPERAT EL LLINDAR DE PATRIMONI ESTABLERT. És possible que
aquest increment patrimonial provingui d’un ajut o bé de lloguer o bé d’un altre tipus.
Si és el cas cal que, juntament amb l’imprès d’al·legacions, presentin el Certificat on
consti l’import obtingut per aquest concepte durant tot l’any 2020. Exemple: Ajut de
Lloguer, ajuts d’urgència social, etc.

-

NO CONSTEN DADES ECONÒMIQUES A L’AEAT. En aquest cas, cal que
presentin documentació dels ingressos de la unitat familiar durant l’any 2020.

Caldrà tenir present que, qui no disposi d’un contracte de treball i no pugui justificar
oficialment la seva situació econòmica i/o laboral, però estigui rebent suport econòmic,
d’aliments, allotjament, etc. per part d’alguna entitat, fundació o banc d’aliments, com per
exemple la Creu Roja, Càritas, etc. caldrà que ho acreditin i adjuntin al formulari
d’al·legacions.
En cas que la família manifesti que està sent ates a per Serveis Socials, caldrà que en
l’escrit d’al·legacions indiquin quin és el seu centre i des del CEB farem la consulta
directament. No cal que ens adjuntin cap informe de Serveis Socials.
Finalment, si només presenten una declaració jurada explicant la seva situació, però no
l’acrediten amb la documentació abans esmentada, no serà vàlida.
-

MANCA FAMILIARS A EFECTES FISCALS. Vol dir que no coincideixen els
membres informats a la sol·licitud amb els que consten a l’Agència Tributària. Cal
que presentin declaració de renda juntament amb el NIF/NIE, de la unitat familiar.

-

EXISTEIXEN DUES DECLARACIONS A L’AEAT. Vol dir que han fet una declaració
complementària o rectificativa. En aquest cas cal que presentin les dues declaracions
de renda de l’any 2020.

-

S’HA SUPERAT EL LLINDAR DE FINQUES URBANES. Vol dir que tenen altres
propietats, fora de l’habitatge habitual, l’import cadastral de les quals supera el llindar
establert.

-

MANCA DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA EN LA SOL.LICITUD. Vol dir que, o bé
cap membre de la unitat familiar ha declarat ingressos, o bé que els ha informat però
no ha adjuntat la documentació. En aquest cas cal acreditar informació econòmica de
l’exercici 2020.
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Caldrà tenir present que, qui no disposi d’un contracte de treball i no pugui justificar
oficialment la seva situació econòmica i/o laboral, però estigui rebent suport econòmic,
d’aliments, allotjament, etc. per part d’alguna entitat, fundació o banc d’aliments, com per
exemple la Creu Roja, Càritas, etc. caldrà que ho acreditin i adjuntin al formulari
d’al·legacions.
En cas que la família manifesti que està sent ates a per Serveis Socials, caldrà que en
l’escrit d’al·legacions indiquin quin és el seu centre i des del CEB farem la consulta
directament. No cal que ens adjuntin cap informe de Serveis Socials.
Finalment, si només presenten una declaració jurada explicant la seva situació, però no
l’acrediten amb la documentació abans esmentada, no serà vàlida.
-

NO CONSTA A L’AEAT LA UNITAT FAMILIAR. En aquest cas, cal que presentin
documentació dels ingressos de la unitat familiar durant l’any 2020.

Caldrà tenir present que, qui no disposi d’un contracte de treball i no pugui justificar
oficialment la seva situació econòmica i/o laboral, però estigui rebent suport econòmic,
d’aliments, allotjament, etc. per part d’alguna entitat, fundació o banc d’aliments, com per
exemple la Creu Roja, Càritas, etc. caldrà que ho acreditin i adjuntin al formulari
d’al·legacions.
En cas que la família manifesti que està sent ates a per Serveis Socials, caldrà que en
l’escrit d’al·legacions indiquin quin és el seu centre i des del CEB farem la consulta
directament. No cal que ens adjuntin cap informe de Serveis Socials.
Finalment, si només presenten una declaració jurada explicant la seva situació, però no
l’acrediten amb la documentació abans esmentada, no serà vàlida

-

S’HA SUPERAT EL LLINDAR DE NEGOCI: S’ha superat el llindar establert del
volum de negoci de l’any 2020.

-

PENDENT: Vol dir que encara no hem rebut resposta de l’AEAT sobre la renda
familiar. L’estat de la petició sortirà en el llistat d’admesos i denegats de les
presentades en el període de setembre.

2

