
 
 
 
 
  

 

 
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 ACTIVITATS  

 
 

Nom i cognoms____________________________________________________________,amb 
adreça a___________________________________________________________________________ 
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic ______________________________________i NIF/NIE______________________, 
  
Com a representant de:  
Nom i cognoms_____________________________________________________________________, 
amb adreça a_______________________________________________________________________ 
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic ______________________________________i NIF/NIE______________________,  
i en qualitat de ________________________________________________, amb la present sol·licitud: 

 

 

EXPOSO: en data ____/____/________ va pagar l’import de ____________ Euros per Autoliquidació número  
____________ de la Taxa d’activitats corresponent a l’activitat desenvolupada a 
__________________________________________________________________________ 

 
 
DEMANO: Que es tramiti la concessió d’ajut econòmic de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls de les activitats, 
els controls periòdics i les revisions periòdiques (TXAI), 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 activitats  de nova creació, canvis de nom o reobertura d’activitats existents  que s’instal·lin en els següents 

sectors: 
• Zona de clau 1 del Pla General (casc Antic i Geltrú), inclosos en els àmbits del Pla de Millora Urbana així com 

del projecte integral del nucli antic . 
• Sector de la Marina i part de l’Eixample de Mar, àmbit de sòl urbà comprés entre: carrer Forn del Vidre (des 

de carrer de la Llibertat), rambla de la Pau (des de Forn del Vidre fins a Passeig Marítim), carrer Pere Jacas 
(fins rambla Pirelli), plaça de la Mediterrània, plaça dels Boleranys, carrer Ferrer i Vidal, passeig Marítim (des 
de rambla de la Pau), rambla del Far i carrer Àncora des de rambla del Far fins al carrer Llibertat i de nou fins 
al carrer Forn del Vidre. 

• Eix dels carrers Llibertat i del carrer del Gas. 

L’ajut no es concedirà a les activitats següents: 
- Basars. 
- Oficines. 
- Activitats de serveis. 
- Bars, restaurants, cafeteries, pubs o similars (establiments de pública concurrència). 
- Activitats amb superfície superior a 300 m2. 

1.b) 100% Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d’utilitat publica i les associacions sense ànim de 
lucre, degudament inscrites en els registres oficials corresponents, sempre que la seva activitat no sigui 
complementada amb una activitat de restauració. 

1.c) 100% La creació o instal·lació de noves activitats, canvis de nom o reobertura d’activitats existents que suposin la 
creació 50 o més nous llocs de treball degudament justificats. 
El compliment del requisit de les contractacions a que es refereix aquest apartat  requereix: 
• La contractació del nombre de persones indicat subjectes a règim general de la Seguretat Social i el 

manteniment de les contractacions per un període mínim de dos anys ininterromputs.  
• Quan es tracti d’activitats de temporada que no es mantenen obertes tot l’any però es realitzen de manera 

continuada dos o mes anys consecutius, el càlcul del nombre de contractacions s’haurà de fer en còmput 
anual de tal manera que la suma dels dies de contracte de la totalitat de persones contractades en la 
temporada sigui superior a 1.095 dies. 

• En el cas de cooperatives els requisits laborals s’entendran independentment del regim escollit de la 
Seguretat Social. 

   

2.a) 50% Les noves activitats que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o reobertura d’activitats existents que compleixin 
les condicions següents: 
- El titular de l’activitat estigui en situació d’atur. Si la titularitat de l’activitat es formalitza mitjançant persona 

jurídica, com a mínim el 50% dels socis o partícips de la mateixa hauran de complir aquests requisits. 
- La superfície del local no superi els 200 m2. 
- L’expedient ha d’incorporar un pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives econòmiques d’una 

administració pública. 
   

3.a) 30% La incorporació als establiments d’instal·lacions d’estalvi energètic i/o la utilització d’energies alternatives que no 
vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable. 
En concret, la incorporació de mesures d’estalvi energètic comportarà els percentatges d’ajut següents: 
- Instal·lació de sistemes de disminució del consum d’aigua (difusors en les aixetes, cisternes de doble cos i 

reaprofitament de les aigües brutes): fins a 10%. 
- Instal·lació de sistemes d’escalfament d’aigua per plaques solars: 10%. 
- Altres sistemes d’estalvi energètic fins a 10%. 

No s’aplicarà aquest ajut per estalvi energètic en aquells edificis de nova construcció en els que sigui d’obligat 
compliment l’aplicació de mesures d’estalvi energètic i d’aigua, així com la instal·lació de plaques solars segons 
regulen les ordenances corresponents. 

 
 

No podran accedir als ajuts les activitats ubicades en zones fora d’ordenació urbana o situades en zones no legalitzades. 
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