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ÀMBIT DE LA SUBVENCIÓ



 BASES DE LA SUBVENCIÓ:
La subvenció és per a :
• Reparacions de cobertes
• Millores d’instal·lacions comunes
• Millores d’eficiència energètica
En immobles inclosos en l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del 
Centre Històric  (vegeu mapa).

 QUÈ SUBVENCIONEM?
Per a les Reparacions de cobertes
• Obres per a solucionar patologies estructurals o lesions que afectin 

l’estabilitat, la solidesa i la seguretat de la coberta de l’edifici.
• Obres d’impermeabilització i/o aïllament tèrmic de tota la coberta
• Obres de manteniment de la coberta consistents en la substitució de 

teules, ràfecs o altres elements puntuals en mal estat,  impermeabi-
lització puntual o petites reparacions no estructurals.

Per a les millores d’instal·lacions comunes
• Actuacions que comportin obres per a l’adequació de les instal·la-

cions comunitàries de xarxes de sanejament, aigua, electricitat i gas 
canalitzat que estiguin en mal estat, que comptin amb materials 
obsolets, que maquin d’estanqueïtat o que tinguin un deficient 
dimensionat.

Per a les millores d’eficiència energètica
• Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, per tal d’adaptar l’element 

rehabilitat als paràmetres que exigeixen les normatives vigents. En 
aquestes actuacions s’inclouen la renovació de fusteria i vidre de 
finestres i la col·locació d’aïllament a l’interior i l’exterior de l’edifici i 
a les tuberies
• Instal·lació de sistemes d’obtenció d’energies alternatives, com 

plaques d’energia solar, tèrmica i/o fotovoltaica per a l’obtenció 
d’aigua calenta sanitària i energia elèctrica, que fomentin l’estalvi 
energètic i redueixin l’emissió del CO2 en els edificis

 SOL·LICITUD D’AJUTS
Les sol·licituds es faran a l’OMAC, al web www.figueres.cat o a través 
dels altres mitjans previstos a la llei. 
Mitjançant la presentació de:
• Instància de sol·licitud
• Acord de la comunitat de propietaris de sol·licitar l’ajut i procedir a la 

realització dels treballs , si s’escau.
• Memòria amb:
- Descripció de l’estat actual de l’edifici acompanyat de fotografies
- Descripció del tipus d’actuació a realitzar i materials a emprar
- Pressupost detallat per capítols o rams amb amidaments de cadas-

cuna de les partides i oficis i aplicació de preus unitaris.
- Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del/s titular/s (o dels seus 

representants en el cas de comunitats de propietaris i/o societats 
mercantils)

 AJUTS
Els ajuts seran del 50% del cost de l'actuació o actuacions.
Els imports de les actuacions subjectes a subvenció no superaran els 
topalls establerts en el següent quadre 

 

En les actuacions en què el seu cost no superi els topalls del 
quadre, les subvencions seran del 50% del cost.
En les actuacions en què el seu cost superi els topalls del quadre. 
les subvencions seran del 50% dels imports dels topalls.  

 PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Si l’import total dels ajuts a concedir supera l’assignació pressu-
postària de la convocatòria es prioritzaran les sol·licituds segons:
• El major nombre d’habitatges amb què compti l’edifici
• El major nombre d’habitatges ocupats amb què compti l’edifici
• El major nombre de propietats diferents a l’edifici
• El major nombre de persones empadronades en l’immoble
• El major d’intervenció en l’edifici mesurat per l’import econòmic 

de les actuacions a realitzar

 TERMINIS 
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció s'iniciarà  el 
dia següent al de la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i finalitzarà a les 14h del dia  31 de 
desembre de 2017.
L'òrgan municipal competent resoldrà la convocatòria com a 
màxim en el termini de 30 dies a comptar des de la data finalització 
del termini de presentació de sol·licituds.
Les inversions que formen  part de la subvenció concedida han 
d'estar executades abans del 30 de setembre de 2018.
La data límit per a la presentació de la justificació de les actuacions 
realitzades i la sol·licitud de pagament de l'ajut és el 30 de setem-
bre de 2018.

Més informació
Podreu trobar més informació al següent link : 
http://ca.figueres.cat/la-ciutat/pla-del-centre-historic/ajuts-20167/
Oficina del Centre Històric
Carreró Caputxins s/n
Tel. 972 10 51 96

 Import d'obra Màxim per  Màxim per
 subvencionable habitatge edifici

   Cobertes 18.000 € 80.000 €

   Instal·lacions comunes 7.000 € 30.000 €

   Eficiència energètica 14.000 € 60.000 €

   Total  24.000 € 100.000 €


