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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
Subvenció famílies nombroses o monoparentals (Llogaters) 

 
� Requisits 

� Ocupar un habitatge en règim de lloguer, sempre que el propietari els repercuteixi la quota 
de l’impost. 

� Tenir la condició de titular de família nombrosa o família monoparental. 

� Que la finca per la que es demana l’ajut sigui l’habitatge habitual de la família a la data de 
meritació de l’impost, i que aquesta condició es perllongui almenys fins a la data de 
formalització de la sol.licitud. 

� Els ingressos bruts de la unitat familiar no han de superar els imports anuals següents: 

- Ajut del 75% de la quota, amb un import màxim de 400€: 

 

Nombre de persones 
(sol.licitant + altres 

empadronats) 
Llindar ingressos 

Llindar  
Ingressos 
(bruts/any) 

 
1 IRSC anual x 1,50 11.951,60€ 

2 IRSC anual x 2,00 15.935,46€ 

3 IRSC anual x 2,50 19.919,33€ 

4 IRSC anual x 3,00 23.903,19€ 

5 IRSC anual x 3,50 27.887,06€ 

6 o més IRSC anual x 4,00 31.870,92€ 

 
- Ajut del 50% de la quota, amb un import màxim de 300€: 

 

Nombre de persones 
(sol.licitant + altres 

empadronats) 
Llindar ingressos 

Llindar  
Ingressos 
(bruts/any) 

 
1 IRSC anual x 1,57 12.549,17 

2 IRSC anual x 2,10 16.732,23 

3 IRSC anual x 2,62 20.875,45 

4 IRSC anual x 3,15 25.098,35 

5 IRSC anual x 3,67 29.241,57 

6 o més IRSC anual x 4,20 33.464,47 

 
- Ajut del 25% de la quota, amb un import màxim de 200€: 

 

Nombre de persones 
(sol.licitant + altres 

empadronats) 
Llindar ingressos 

Llindar  
Ingressos 
(bruts/any) 

 
1 IRSC anual x 1,65 13.146,75 

2 IRSC anual x 2,20 17.529,01 

3 IRSC anual x 2,75 21.911,26 

4 IRSC anual x 3,30 26.293,51 

5 IRSC anual x 3,85 30.675,76 

6 o més IRSC anual x 4,40 35.058,01 

  
 IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
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� Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i la Geltrú. 

� Si a la unitat familiar (pares i fills) hi ha alguna persona amb discapacitat reconeguda pel 
Departament de treball, afers socials i famílies, el nombre de membres de la mateixa 
augmentarà en una persona. 

� El sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir cap altre 
immoble al seu nom a títol de propietari, usufructuari o nu propietari, ja sigui plenament o en 
participació indivisa. 

� No s’incompleix aquest requisit si el conjunt dels membres de la unitat familiar 
posseeixen fins a dues places d’aparcament i/o un traster que siguin d’ús directe i 
exclusiu de la mateixa unitat familiar. 

� En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixen dos habitatges, quan 
per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà 
que el/la sol.licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència 
judicial. 

� El sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar en la data de la sol.licitud de l’ajut: 

� No han d’haver rebut o demanat aportacions, ajuts o subvencions de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú o d’altres Administracions, institucions i organismes pel mateix 
concepte. 

� No han de tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret 
públic o de dret privat. En el cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al corrent de 
pagament dels terminis del fraccionament. Igualment, s’han de trobar el corrent de les 
seves obligacions fiscals amb altres Administracions i amb la Seguretat Social. 

 
 
 

� Documentació a presentar 
o Sol.licitud de l’ajut segons el model normalitzat. 

o Còpia del NIF/NIE del sol.licitant i dels majors de 16 anys. 

o Sol.licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. No serà 
necessària si ja consta presentada amb anterioritat. 

o Justificant ingressos majors 16 anys: 
� Treballadors: 3 últimes nòmines. 

� Autònoms: darrera declaració Impost sobre la renda. 
� Pensionistes (qualsevol tipus de prestació, jubilació, incapacitats, etc.) i perceptors de 

prestacions de Benestar Social: justificant de l’import mensual de la pensió o de la 
percepció. 

� Estudiants: certificat d’estudis del centre, o declaració responsable del titular de la 
pàtria potestat. 

� Aturats: Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos. 

o En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci. 

o Tres últims rebuts de lloguer o un rebut on es justifiqui que el propietari de la finca ha 
repercutit l’mpost al llogater. 


