On s’han de presentar les
sol·licituds?

Per a més informació:

Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)

Podeu consultar el web de l’Ajuntament de Rubí:

www.rubi.cat/ajuts

Adreçar-vos a les Oficines
d’Atenció a la Ciutadania (OAC):
OAC Centre
(c. Narcís Menard, 13-17) i
OAC les Torres
(rbleta. Joan Miró, s/n)

B 13774-2015.

O per telèfon a l’Ajuntament de Rubí:
93 588 70 00

OAC Centre

OAC Les Torres

(c. Narcís Menard, 13-17 - Rubí)

(rbleta. Joan Miró, s/n - Rubí)

Horari:
de dilluns a dijous
de 8.30 a 14 h
i de 16 a 18.30 h;
divendres
de 8.30 a 14 h;
dissabtes
de 9 a 12.30 h
(fins al 20 de juny);
dia 23 de juny
de 8 a 14.30 h i
de l’1 al 20 de juliol
de dilluns a divendres
de 8 a 14.30 h

Horari:
de dilluns a divendres
de 8.30 a 14 h,

Documentació que cal presentar:
Els fulls de sol·licitud així com la informació sobre la
documentació que cal presentar la trobareu a

AJUTS TRIBUTARIS 2015

Per a persones amb escassa capacitat econòmica

www.rubi.cat/ajuts.

dia 23 de juny
de 8 a 14.30 h i
de l’1 al 20 de juliol
tancat

AJUTS
TRIBUTARIS 2015

Pla municipal de mesures anticrisi

Qui els pot sol·licitar?
Totes les persones residents a Rubí amb escassa capacitat
econòmica i que estiguin obligats a pagar l’impost sobre
béns immobles (IBI).

Taula de nivell màxim d’ingressos

Quins requisits cal complir?
1. Estar empadronat en aquest municipi, amb una
antiguitat mínima d’un any, a l’habitatge per al qual se
sol·licita l’ajut.
2. Estar obligat al pagament de l’impost sobre béns
immobles (IBI) per un únic immoble a Rubí, que ha de
ser l’habitatge habitual. Es considera que una plaça
d’aparcament i un traster formen part de l’habitatge
habitual sempre que no superin els 12.000 € de valor
cadastral en el cas d’aparcament i els 15.000 € si
també inclou traster.

Nombre de persones a l’habitatge

Llindar d’ingressos bruts màxims

1

12.748,37 € (IRSC*anual x 1,60)

2

14.341,91 € (IRSC*anual x 1,80)

3

15.935,56 € (IRSC*anual x 2,00)

4

17.529,01 € (IRSC*anual x 2,20)

5

19.122,55 € (IRSC*anual x 2,40)

6

20.716,10 € (IRSC*anual x 2,60)

7 o més

22.309,64 € (IRSC*anual x 2,80)

(*) Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) 2015 = 7.967,73 €

Si hi ha persones discapacitades a l’habitatge, el llindar de renda
s’incrementa un 10%. Aportar el certificat.

Exempcions:
En cas de disposar d’altres immobles urbans el
percentatge de propietat ha de ser inferior al 34%.

3. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

La suma del valor cadastral de finques rústiques ha de
ser inferior a 5.000 €.

4. Els ingressos bruts del sol·licitant i de la resta de
persones que conviuen a l’habitatge, per a l’any 2015,
no poden superar les quanties següents:

Les famílies monoparentals gaudeixen d’un increment del barem
del 10%.
Quan es tinguin càrregues hipotecàries o de lloguer, aquest barem
s’incrementa en 2.000 € el tram que pertoqui.

Quan es poden presentar les sol·licituds?
Fins al 20 de juliol de 2015

