
                     
 

 

SECCIÓ D’INGRESSOS 
 
 

SOL·LICITUD REDUCCIÓ 
 

ESCOMBRARIES 2021 

 
 
* PERÍODE: 

DE L’1 FINS EL 31 DE MAIG DE 2021 
 
 
 
* LLOC: 

 
 
AJUNTAMENT D’OLOT * OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 
C/ Bisbe Guillamet, 10  
Tels. 972 279 100 – 972 279 101 

 
Horaris: de dilluns a dijous de 8 a 17.30 hores, ininterrompudament 

divendres de 8 a 15 hores                      
 
* MÍNIMS EXIGITS: 
 
1) Unitats familiars amb tots els membres d’edat superior als 70 anys  
 
2) Ingressos anuals bruts de la unitat familiar de convivència no poden superar: 
 
Famílies d’1 sol membre: 1,56 vegades el S.M.I ,es a dir, 20.748,00€  
Famílies de més d’1 membre: 1,95 vegades el S.M.I, és a dir, 25.935,00€  
 
Per unitats familiars amb algun membre amb un grau de discapacitat igual o 
major del 45% i/o tingui un grau de dependència II o III: 
 
Famílies d’1 sol membre: 2,028 vegades el S.M.I ,es a dir, 26.972,40€  
Famílies de més d’1 membre: 2,535 vegades el S.M.I, és a dir, 33.715,50€ 
 
3) Tenir com a màxim una sola propietat a Olot (habitatge+garatge) i que el 
valor cadastral de l’exercici 2020 no sigui superior 100.000€ 
 
4) Diners estalviats: 
 

* productes financers i/o altres valors de la unitat familiar: 
  - pel primer membre   20.000€  
  - pel segon membre    15.000€ 
  - a partir del tercer membre 10.000€ 
 

 
5) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot. 
 



                     
 

 

 
SECCIÓ D’INGRESSOS 
 

DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR 
 
1. Fotocòpia del NIF de tots els membres de la unitat familiar. 
 
2. Fotocòpia del darrer rebut de l’aigua. 
 
3. Justificants/certificació d’ingressos: 
 
 a) pensió mínima no contributiva 
 b) pensió contributiva 
 c) renda mínima d’inserció (PIRMI) 
 d) subsidi d’atur 
 e) sou 
 
4. Justificants/certificació de no ingressos: 
 

a) Certificació de no cobrament de subsidi d’atur. 
b) Certificació de no rebre cap tipus de prestació de l’ICASS o 

l’INSS. 
 

5. Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat/saldo a 31/12/2020 de 
tots els productes financers. 

 
6. Documentació acreditativa, si s’escau, del grau de discapacitat o 

dependència. 
 
******************************************************** 
 
Només en el cas que no s’hagi autoritzat a l’Ajuntament per a 
l’obtenció directe de les dades relacionades: 
 
7. Rebut de l’IBI 2020, en cas d’habitatge propi. 
 
8. Rebut taxa d’escombraries de l’exercici 2020. 
 
9. Certificat de convivència de la unitat familiar, expedit pe 

l’Ajuntament d’Olot. 
 
10. Còpia de la declaració de renda de tots els membres de la unitat    
familiar, o certificat negatiu en cas de no fer-la, expedit per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària. 

 
11. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament d’Olot. 


