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TAXA D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES  
Exempció 100% - Propietaris 

 
� Requisits 

� Els ingressos bruts de la unitat familiar no han de superar els límits següents: 
 

Membres Unitat 
Familiar Ingressos bruts anuals 

1 a 3 22.365,46 

4 25.560,52 

5 28.755,59 

6 31.950,65 

7 35.145,72 

Més de 7 38.340,78 

� Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i la Geltrú 
amb una antiguitat mínima de 6 mesos al moment de formular la petició del benefici fiscal. 

� Si a la unitat familiar (pares i fills) hi ha alguna persona amb discapacitat reconeguda pel 
Departament de treball, afers socials i famílies, el nombre de membres de la mateixa 
augmentarà en una persona. 

� El sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir cap altre 
immoble al seu nom a títol de propietari, usufructuari o nu propietari, ja sigui plenament o en 
participació indivisa, excepte l’habitatge habitual. 

� No s’incompleix aquest requisit si el conjunt dels membres de la unitat familiar 
posseeixen fins a dues places d’aparcament i/o un traster que siguin d’ús directe i 
exclusiu de la mateixa unitat familiar. 

� En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixen dos habitatges, quan 
per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà 
que el/la sol.licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència 
judicial. 

� El sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar en la data de la sol.licitud de la 
bonificació: 

� No han de tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret 
públic o de dret privat. En el cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al corrent de 
pagament dels terminis del fraccionament. Igualment, s’han de trobar el corrent de les 
seves obligacions fiscals amb altres Administracions i amb la Seguretat Social. 

 
� Documentació a presentar 

o Sol.licitud de l’exempció segons el model normalitzat. 

o Còpia del NIF/NIE del sol.licitant i dels majors de 16 anys. 

o Sol.licitud de transferència per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. No serà necessària si ja consta presentada amb anterioritat. 

o Justificant ingressos majors 16 anys: 
� Treballadors: 3 últimes nòmines. 

� Autònoms: darrera declaració Impost sobre la renda. 

� Pensionistes (qualsevol tipus de prestació, jubilació, incapacitats, etc.) i perceptors de 
prestacions de Benestar Social: justificant de l’import mensual de la pensió o de la 
percepció. 

� Estudiants: certificat d’estudis del centre, o declaració responsable del titular de la 
pàtria potestat. 

� Aturats: Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos. 

o En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci. 


