LES FAMILÍES
MONOPARENTALS HUI

COM SOL·LICITAR-LO?

FA M í L I E S
MONOPARENTALS

A través d’una sol·licitud electrònica en
www.sede.gva.es, o pots aconseguir l’imprès,
emplenar-lo i presentar-lo en les oficines PROP
i en les Direccions Territorials de la Vicepresidència
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

CASTELLÓ

AVINGUDA GERMANS BOU, 81
Les famílies monoparentals són un dels tipus de
família que més s’ha estès al llarg dels últims anys.
Es tracta de famílies amb major vulnerabilitat
socioeconòmica i una major intensitat en la criança
de les filles i fills que la mitjana, especialment quan
estan encapçalades per dones, que són la gran
majoria. Degut a aquestes circumstàncies
requereixen d’un major suport i protecció per part
de les administracions públiques.
Per açò, des de la Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat
Valenciana, s’ha impulsat un nou text legal, en vigor
des del 24 de setembre de 2018, de reconeixement
de les famílies monoparentals, que pretén adaptar la
normativa a la realitat social actual, millorar el
procediment d’emissió i renovació del títol, així com
seguir ampliant els beneficis amb l’objectiu de
facilitar la inclusió d’aquestes famílies.

VALÈNCIA

AVINGUDA DE L’OEST, 36

ALACANT

RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41

Més informació en: www.inclusio.gva.es

Requisits per al reconeixement,
emissió del títol i beneficis.

QUÈ ÉS UNA FAMÍLIA
MONOPARENTAL?

Una persona i les seues
filles i fills, quan la
seua parella estiga
hospitalitzada o en presó
per més d’un any.

De forma general les formades per:
Una única persona
progenitora, pare o mare,
i els seus fills i filles.

Requisits:
•

A més, cada filla o fill per a estar en el títol haurà de:
Una persona i els seus fills i filles,
quan la seua parella tinga
reconegut un grau 3 de
dependència, la incapacitat
permanent absoluta,
o la gran invalidesa.

•

Ser menor de 26 anys o tindre un grau de
discapacitat mínim del 33%, la incapacitat
permanent absoluta o la gran invalidesa.

•

Conviure en la unitat familiar, encara que
poden existir situacions de separació transitòria
motivada per estudis, treball, qüestions
mèdiques, etc.

•

Dependre econòmicament de la unitat
familiar.

Categories:

Una persona vídua i les filles i
fills que haja tingut amb la
parella que va faltar.

Les famílies monoparentals tindran la categoria d’especial,
que incrementa i millora els beneficis als quals es té accés
amb el títol, en els següents casos:
Una persona i a qui
tinga en situació d’acollida
almenys un any.

La unitat familiar ha de tindre residència efectiva a la
Comunitat Valenciana almenys durant un any.

Les famílies amb dos o
més filles o fills.
<
_ 100%
IPREM*

Les famílies amb un fill o filla,
quan els ingressos anuals
de la unitat familiar no superen
el 100% de l’IPREM*.

Una persona que tinga la
consideració de família
acollidora d’urgènciadiagnòstic.

Es consideren també famílies en
situació de monoparentalitat
les formades per:
016

Una dona que ha patit
violència de gènere
i les seues filles i fills.

En els següents casos, serà requisit que els ingressos
familiars siguen inferiors al 150% de l’IPREM*:

Les famílies amb una filla o fill amb
un grau de discapacitat mínim
del 33%, la incapacitat permanent
absoluta o la gran invalidesa.

_ 65%
>

_ 33%
>

Les famílies amb una filla o fill,
quan la persona que sosté
la unitat familiar té un grau de
discapacitat mínim del 65%,
la incapacitat permanent
absoluta o la gran invalidesa.

La resta de casos tindran la categoria general.
Una persona i les seues filles i fills,
quan tinga la guarda i custòdia
exclusiva.

* Els ingressos anuals de la unitat familiar es calculen sumant la base imposable
general de la declaració de la Renda de les persones de la unitat familiar (o els
ingressos que s’indiquen en el certificat corresponent que reconeix la no obligació de
presentar la declaració) i les pensions d’aliments, en cas d’existir. Per a la comparació
amb l’IPREM, la suma d’eixes quantitats s’ha de dividir per les unitats de consum de
la unitat familiar. Cada persona major de 18 anys té un pes d’1, cada persona entre
14 i 18 anys de 0,5 i les menors de 14 anys de 0,3. L’IPREM que es té en compte és el
calculat en dotze mensualitats.

Beneficis:
•

Deduccions en matrícules universitàries
i de formació professional.

•

Punts per a l’elecció de centre educatiu
i beques de menjador.

•

Ser un col·lectiu prioritari en les ajudes al lloguer.

•

Deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF.

•

Descomptes en espais culturals, Metro-València
i Tram, entre d’altres.

