Com pots obtenir ajudes socials per a l’IBI?
Què pots sol·licitar?
Una ajuda sobre l’Impost Béns Immobles (IBI) de l’any anterior.
El percentatge de l’ajuda dependrà del valor cadastral
del teu habitatge.
Si hi viuen persones amb discapacitat,
el percentatge d’ajuda serà més alt.

Qui pot sol·licitar aquesta ajuda?
Cal complir els següents requisits:
• Ser titular (en propietat o de lloguer) de l’habitatge.
• Si hi vius de lloguer, l’IBI ha d’estar inclòs en el preu del lloguer.
• Estar empadronat a l’habitatge.
• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament
		 de Sant Just Desvern i la resta d’administracions.
• La suma dels ingressos anuals bruts de totes les persones
		 empadronaes a l’habitatge ha de ser igual o inferior a:
Número de persones

Ingressos anuals bruts (suma)

1

13.545,06 €

2

19.919,32 €

3

22.309,64 €

4

25.496,74 €

5 o més

27.887,05 €

• No superar els 700,00 € anuals de rendiment de capital mobiliari
		

(diners obtinguts per interessos bancaris,
productes financers, accions, etc.)

Quan pots sol·licitar l’ajuda?
Abans del 30 de juny.

Com has de sol·licitar l’ajuda?
Has de presentar la següent documentació:
• Model específic emplenat i signat per totes les persones titulars
		 de l’habitatge (persones propietàries o en lloguer).
• Fotocòpia compulsada del document d’identitat (DNI)
		 de tots els titulars de l’habitatge (persones propietàries o en lloguer).
• Declaració o certificat de renda de l’any en què sol·licites l’ajuda,
		 de totes les persones majors d’edat que viuen a l’habitatge.
• Document de sol·licitud de transferència signat per l’entitat bancària
		 de tots els titulars de l’habitatge.
Aquest document certifica el número de compte corrent
		 on s’ha d’ingressar l’ajuda.
• Certificat de discapacitat de la Generalitat de Catalunya.
		 Ha de ser previ a l’1 de gener de l’any anterior
pel que se sol·licita l’ajuda.
Si estàs de lloguer, també has de presentar:
• Còpia del contracte de lloguer.
• Document que acrediti que l’IBI està inclòs en el preu del lloguer.

On has de presentar la documentació?
Al Registre Municipal de l’Ajuntament.

