PENSIONISTES 2013
TARIFA REDUÏDA DE FEMS, QUOTA DE SERVEIS DE LA TAXA D’AIGUA I
BONIFICACIÓ SUBJECTIVA DE LA TARIFA FIXA DEL CÀNON DE SANEJAMENT

(cal presentar la sol·licitud abans de dia 30 de maig de 2013)
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom o raó social ____________________________________________, amb NIF___________________,
c/____________________________________________, núm. _______ pis _______ pta. ________ d’Inca,
telèfon/s____________________________, correu electrònic___________________________________.
Com a propietari/ària

Com a arrendatari/ària

(marcau el que pertoqui)

2. DADES DE L’OBJECTE DEL SUBMINISTRAMENT
C/________________________________________________, núm. _______ pis _______ porta _______,
núm. de contracte d’aigua _________________________

(no cal, si adjuntau còpia del rebut).

Inca,_______de _______________de __________

(Signatura)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
Aquesta sol·licitud signada.
Certificació emesa per l’INSS (o altre organisme amb competències en matèria de pensions contributives o no), acreditativa de
l’import mensual de pensió per a l’actual exercici.
Fotocòpia del rebut de l’IBI referit al darrer exercici posat al cobrament.
Fotocòpia del rebut de FEMS referit al darrer exercici posat al cobrament.
Fotocòpia del rebut d’AIGUA (comunitari o individual).
Autorització sense data de caducitat signada per cada membre de la unitat familiar major d’edat, a favor de l’Administració Tributària
de l’Ajuntament d’Inca, per tal que es comprovin els rendiments que consten en l’Administració Estatal a efectes de l’IRPF (els darrers
disponibles) (full específic facilitat per l’Ajuntament).
Autorització sense data de caducitat signada per cada membre de la unitat familiar major d’edat, a favor del Punt d’Informació
Cadastral de l’Ajuntament d’Inca, per tal que l’Ajuntament pugui accedir a les dades cadastrals que consten a nom dels referits, en
relació amb tots els béns de naturalesa urbana que consten a l’OVC (full específic facilitat per l’Ajuntament).

SR. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’INCA
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · Fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

Els requisits d’aplicació són els contemplats a l’article 7, apt. 2. de l’ Ordenança fiscal reguladora del servei de recollida de fems.
Per gaudir de la tarifa d’habitatge especial a què es refereix l’epígraf 1.01.2, es requerirà que la persona sol·licitant, que ha de ser
jubilada o titular de qualsevol pensió a excepció de les de caire temporal, ho demani presentant sol·licitud abans del 30 de maig,
segons model oficial, justificant el seu dret mitjançant els següents documents, relatius a totes i cada una de les persones que integren
la unitat familiar.
1) Els membres de la unitat familiar de la persona sol·licitant i ella mateixa sols poden ser titulars, a títol de propietat o altre dret real,
de l’habitatge objecte de la petició de la bonificació; no podran ésser titulars d’altres habitatges i locals (a excepció de fins a un local
amb ús d’aparcament de vehicles i un local amb ús de traster) en tot el territori de l’Estat. Aquesta reducció també serà aplicable a
les persones peticionàries que són arrendatàries de l’habitatge objecte d’expedient de la present tarifa reduïda, i se’ls aplicarà les
mateixes limitacions a dalt descrites.
2) Caldrà que coincideixi el domicili d’empadronament amb el de l’immoble objecte del present expedient, en relació amb la persona
sol·licitant i totes les persones que figuren en el certificat de convivència.
3) La persona sol·licitant ha de SER UNA PERSONA JUBILADA O ACREDITAR UNA INCAPACITAT LABORAL PERMANENT.
Aquestes pensions NO HAN DE SER SUPERIORS AL salari mínim interprofessional (SMI) segons el barem següent.
Mensual

Anual

* Unitats familiars d’1 membre, sense superar una vegada l’SMI......................................... 645.30 €..................... 9.034,20 €
* Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades l’SMI.................................. 806.63 €......................11.292,75 €
* Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI.................................... 967.95 €......................13.551,30 €
* Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI.......................................1.290,60 €......................18.068,40 €
* Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 l’SMI..................................................1.613,25 €......................22.585,50 €
* Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’SMI.......................................1.935,90 €......................27.102,60 €
* Per cada membre més s’aplica un índex de +0,5

Notes:
S’entén per unitat familiar el conjunt de les persones que conviuen en un mateix immoble, estiguin o no incloses en el mateix llibre de família,
tot amb referència al primer dia natural de cada exercici.
Les referides dades s’acrediten amb el certificat municipal de convivència. La dita acreditació no produirà efectes si s’observa que a l’històric
de persones que conviuen en el domicili d’empadronament objecte de la reducció consta la baixa de qualsevol persona en el quart trimestre
de l’exercici anterior i l’alta de la mateixa persona a partir del segon dia natural de l’exercici posterior.
Una vegada atorgades les referides subvencions no caldrà presentar nova sol·licitud, sinó que l’Administració procedirà a la concessió de la
subvenció de forma automàtica si es compleixen els requisits objectius descrits, i es farà efectiva per compensació.
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