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Jubilats i pensionistes, que compleixin els següents requisits indispensables:  
 
Que el sol·licitant sigui subjecte passiu de la taxa. 
 
Que els ingressos de la seva unitat familiar* no sobrepassin:  
*S’entén per unitat familiar el matrimoni i /o familiars de primer grau pensionistes. 
 

Membres de la 
unitat familiar 

Límit capacitat 
econòmica anual 

 

1 Salari mínim 
interprofessional anual 

9907.8€ 

2 X 1.5 del SMI 14861.7 € 
3 X 2 del SMI 19815.6 € 
4 X 2.5 del SMI 24769.5 € 
5 X 3 del SMI 29723.4 € 

 
 
 
Excepció: Els ingressos que provinguin del complement de tercera persona en Pensions de 
Gran invalidesa no es comptabilitzaran.  
 
Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa l’ocupi la persona obligada al pagament, 
excepte en el cas que sigui llogater (no superior a 300,51€) i el titular repercuteixi el cost del 
tribut.  
 
Tenir un valor cadastral no superior al 53.500 euros  
 
La unitat familiar a la que pertany el beneficiari, no podrà ser titular de més d’una finca de 
residència, d’un vehicle i d’una placa d’aparcament. No es tindrà en compte en aquesta norma 
el pis del qual sigui titular el sol·licitant, - a més del seu habitatge habitual -, en el qual visquin 
els seus ascendents o descendents directes i no rebi cap renda per aquest fet. 
 
 
Presentació de sol·licituds del 6 al 27 de febrer de 2017 a l’Ajuntament. 
 

 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
 
Amb caràcter general s’hauran d’aportar junt amb la sol·licitud: 
 
1. Ingressos de la unitat familiar: 
 
2. Fotocòpia de les declaracions de la renda de l’any anterior de totes les persones residents en el domicili. Les persones 
exemptes de fer la declaració caldrà presentar el certificat de Renda Negatiu. 
 
3. Fotocòpia del certificat de la pensió anual del sol·licitant, del cònjuge i tots els membres de la unitat familiar.  
 
4. Les persones en lloguer hauran de portar fotocòpia del contracte de lloguer vigent  
 

 


