
 
 
 
 
  

 

 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 
personals facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació 
vigent, mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú). 
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SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’AJUT (SUBVENCIÓ) PER OBRES  
 

 
Nom i cognoms____________________________________________________________,amb 
adreça a___________________________________________________________________________ 
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic ______________________________________i DNI__________________________, 
  

Com a representant de:  
nom i cognoms_____________________________________________________________________, 
amb adreça a_______________________________________________________________________ 
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic ______________________________________i NIF__________________________,  

i en qualitat de ________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 

 

EXPOSO: en data ____/____/________ va pagar l’import de ____________ Euros per Autoliquidació número  

____________ de l’Impost sobre Construccions i/o la Taxa d’obres corresponent a les obres 

realitzades a _______________________________________________________________ 

 
 
DEMANO: Que es tramiti la concessió d’ajut econòmic de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

(ICIO) i/o de la Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, 
via pública i medi ambient (TXUR), d’acord amb les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en 
els tributs municipals per atendre situacions especials. 

 
Codi Ajut (Veure dors)  

 
 
IMPORTANT: 
 
Cal presentar conjuntament amb aquest document la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments 
de la Tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
En cas d’haver presentat la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments per altres tràmits o 
gestions, només és necessari presentar-la si hi ha variació de dades bancàries. 

 
FISCALITAT: Atès que la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions 
especials és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l’obligació de 
presentar la declaració de l’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantia percebuda. Si no ho fa, 
podrà ser sancionada per la comissió d’una infracció i deixarà de cobrar aquesta prestació per no estar al 
dia amb les seves obligacions fiscals. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, ____ d   ______________________ de 20__ 
 
(Signatura) 

 



 
 
 
 
  

 

 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 
personals facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació 
vigent, mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú). 
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Codis Ajuts econòmics de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i/o de la Taxa per la intervenció de 
l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient (TXUR), d’acord amb les Bases per a la concessió 
d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials: 
 

Codi % Ajut Concepte Ajut 
1.a) 100% Les obres de rehabilitació integral d’edificis en catàleg, d’acord amb el planejament vigent. No s’aplicarà l’ajut, encara que es 

tracti d’un edifici de catàleg, a les obres menors de rehabilitació que no afectin a la totalitat de l’immoble, ni en els casos en que 
la rehabilitació integral comporti l’increment del numero d’elements de l’edifici. 

1.b) 100% Les obres de construcció, ampliació, manteniment, reforma i/o millora realitzades en centres docents autoritzats pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i de titularitat pública. 

1.c) 100% Les obres necessàries per la retirada o substitució dels elements fabricats amb fibrociment prèvia justificació de la seva gestió 
segons normativa aplicable. 

1.d) 100% Les obres de reforma per deficiències estructurals en l’edifici (aluminosi, Termites). No s’aplicarà l’ajut si les deficiències 
estructurals o el mal estat del immoble es deuen a manca de manteniment del mateix. 

1.e) 100% Les obres derivades d’incendis, inundacions i altres desastres naturals, amb l’acord singular de la Junta de Govern Local. 

1.f) 100% Els canvis de rètols motivats per compliment de la llei de política lingüística sempre que el nou rètol reuneixi idèntiques 
característiques que el substituït. 

1.g) 100% Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis. 

1.h) 100% Les obres que s’executin com a conseqüència d’afectacions de projectes d’urbanització o reparcel·lació 

1.i) 100% La realització d’obres majors que s’executin dins dels àmbits d’actuació del PLA DE MILLORA URBANA  I PROJECTE 
INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC, sempre que no s’incrementi el nombre d’elements dels edificis 

1.j) 100% Les obres que es realitzin amb la finalitat d’eliminar barreres arquitectòniques 

1.k) 100% La realització d’obres menors i les subjectes únicament a comunicació d’obra, en el cas que estiguin dins dels programes d’ajut 
“arranjament habitatges gent gran” en conveni en la diputació de Barcelona i previ informe favorable emes pels serveis socials 
municipals, que tindran en compta el nivell de renda segons el barem de l’article 21.2 de l’Ordenança Fiscal General 

1.l) 100% Les construccions, instal·lacions o obres, de rehabilitació, per la construcció de cases de màxima eficiència energètica, amb 
arquitectura sostenible, cases passives, que obtinguin la corresponent certificació energètica, i sempre que no vingui imposat 
per la normativa sectorial aplicable. 

1.m) 100% Les obres derivades del resultat de la inspecció tècnica dels edificis de conformitat amb el Decret 187/2010 de 23 de novembre 
(ITE). 

   

2.a) 50% La realització d’obres menors i les subjectes a comunicació prèvia d’obra per l’adequació per la instal·lació de noves activitats 
econòmiques, o reformes de les existents en els àmbits del Pla de millora Urbana del nucli antic, així com en el projecte integral 
del nucli antic. 
L’ajut d’aquest apartat no s’aplicarà en les següents activitats: 
- Basars 
- Bars, restaurants, cafeteries, pubs o similars (establiments de pública concurrència) 
- Activitats amb superfície superior a 300 m2 

2.b) 50% Les construccions, instal·lacions o obres per rehabilitació, que obtinguin certificació energètica de categoria A, sempre que no 
vingui imposat per la normativa sectorial aplicable 

2.c) 50% Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i habitatges amb més de 40 anys d’antiguitat, sempre que el 
pressupost total d’execució de l’obra a realitzar sigui superior al 50 per cent del valor cadastral de l’immoble i no s’incrementi el 
número d’elements de l’edifici. El límit del pressupost no s’aplicarà a les obres que es realitzin en les àrees de la ciutat 
declarades expressament de rehabilitació d’habitatges, d’acord amb la Resolució de la D.G. d’Arquitectura i Habitatge de 14 de 
maig de 1992 o normativa posterior que la substitueixi 

2.d) 50% Que sol·licitin llicències o formalitzin comunicacions prèvies per obres que estiguin relacionades directament amb l’estalvi 
energètic i/o la utilització d’energies alternatives, atenent al tipus d’energia renovable, sempre que les mateixes no vinguin 
imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable 

2.e) 50% La construcció d’edificacions destinades a habitatges de protecció oficial o destinades al lloguer social perquè s’incorporin a la 
borsa de lloguer social de l’oficina local o comarcal d’habitatge 

 
 

Codis Ajuts econòmics de la Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 
ambient (TXUR), d’acord amb les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions 
especials: 
 

Codi % Ajut Concepte Ajut 
5.a) 100% Les obres que realitzin les entitats sense finalitat de lucre i les cooperatives d’habitatges, amb l’acord previ i singular de la Junta 

de Govern Local. 

5.b) 100% La desconstrucció d’obres 

   

6.a) 75% Obres acollides als plans de rehabilitació d’habitatges, d’acord amb l’article 9,1,e) del Reial decret 2329/83, de 28 de juliol, i amb 
l’acord previ i singular de la Junta de Govern Local. 

   

7.a) 50% La realització de les obres de rehabilitació següents, sempre que siguin efectuades per aconseguir la cèdula d’habitabilitat i 
acabar amb la situació d’infrahabitatge a la ciutat: 

• Adequació funcional: obres que proporcionin a d’edificació condicions suficients d’accés, estanquitat davant la pluja i humitat, 
aïllament tèrmic, xarxes generals d’aigua, gas, electricitat, telefonia, sanejament, etc. 

• Aconseguir condicions mínimes de superfície útil, distribució interior, instal·lacions d’aigua, electricitat, gas, ventilació, 
il·luminació natural i aireig, aïllament tèrmic i acústic. 

• Obres per estalviar consum energètic o adaptació a la normativa vigent en matèria d’aigua, gas, electricitat, protecció contra 
incendi o sanejament. 

 

No podran accedir als ajuts les construccions, instal·lacions i obres fora d’ordenació urbana o situades en zones no 
legalitzades, ni les realitzades sense llicència municipal. 
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