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Tindran dret a una bonificació del 30% els subjectes passius que compleixin 
les condicions següents i no superin el límit econòmic establert: 
 

• Unitats familiars en què el titular o algun dels seus membres es trobi en situació d’atur de 
llarga durada (*) 
*Aturats de Llarga durada: Inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya un mínim de 12 mesos abans de la 
presentació de la sol·licitud. 

 

• Famílies amb el Títol de Família Nombrosa*  
* Títol de família nombrosa vigent expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 

 

• Famílies amb el Títol de Família Monoparental*  
* Títol de família monoparental vigent expedit pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 
• Famílies on un dels membres convivents està valorat amb un Grau III de dependència (*)  

* Resolució de Reconeixement de dependència de Grau III, expedit per l’ICASS (Generalitat de Catalunya) 
 

 

Capacitat econòmica: Serà el resultat de la suma dels ingressos anuals de la unitat de convivència.  
(Queden exempts els ingressos procedents de l’ajut de Dependència de la Generalitat de Catalunya) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excepcionalitats: Casos de seguiment de SSB que superin els límits econòmics previstos, i que, acreditant documentalment la 
seva manca de capacitat econòmica, s’escaigui un informe de SSB favorable, de la concessió de l’exempció 

 
El sol·licitant ha de ser titular de l’impost d’escombraries i ha d’estar empadronat a l’habitatge. 
 
El sol·licitant només podrà tenir la propietat per a la qual sol·licita la bonificació (excepcionalment es tindrà en consideració la 
propietat d’una plaça d’aparcament o un traster, pels quals no tingui cap rendiment econòmic). 
 
Presentació de sol·licituds del 6 al 27 de febrer de 2017 a l’Ajuntament. 

 

 
Documentació que cal aportar per part de tots els membres de la unitat de convivència: 

- Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries 
- Volant de convivència 
- Certificat de les pensions de l'any en curs que reben tots els membres de la unitat de convivència.  
- En cas de no rebre cap pensió o prestació, certificat negatiu de l’INSS o INEM 
- Certificat d’ingressos del Servei d’Ocupació de Catalunya: prestació d’atur, subsidi,... en cas necessari. 
- Acreditació conforme s’està inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya 
- Declaració de renda de l’últim exercici o certificat d’imputacions negatiu de tots els membres de la unitat de 

convivència 
- En cas de tenir estalvis, adjuntar document acreditatiu. 
- Fotocòpia del títol de família monoparental o nombrosa, en el cas que sigui necessari.  
- Fotocòpia de la resolució del grau de dependència d’ICASS, en el cas que sigui necessari. 
- Autoritzar a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, a comprovar les propietats del sol·licitant al registre de 

béns immobles. 
- L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, es reserva del dret de requerir documentació annexa per tal de valorar 

la concessió o no de l’exempció. 
 

Membres 
unitat familiar 

Límit capacitat econòmica anual  

1 Salari mínim interprofessional  9907.80 € 
2 X 1.5 del SMI 14861.70 € 
3 X 2 del SMI 19815.6 € 
4 X 2.5 del SMI 24769.50 € 
5 X 3 del SMI 29723.40 € 
6 X 3.5 del SMI 34677.30 € 
7 X 4 del SMI 39631.20 € 


