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ORDENANÇA MUNICIPAL 
 

REGULADORA DE LES SUBVENCIONS PER A FINALITATS 
DE REHABILITACIO DE FAÇANES 

 
 
CAPITOL I. 
 
disposicions generals. arts. 10 i 11 del reglament de disciplina urbanística. 
 
ART. 1.  La present ordenança s'estableix en l'ús de la potestat reglamentària i de les 
competències que en matèria de vivendes, medi ambient i salubritat pública confereix 
a l'Ajuntament els articles 4.1.b i 25 de la llei 7/85 de 2 d'abril i, en matèria de 
subvencions, els articles 23 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals. Arts. 251, 252 del Decret legislatiu 1/90 de la Generalitat de Catalunya. Art. 21 
de la Llei del Sòl i Ordenació Urbana. 
 
ART. 2.   L'objecte d'aquesta Ordenança serà estructurar i fixar els criteris i el 
procediment per la concessió de subvencions que tendeixin a la rehabilitació de les 
façanes dels edificis en l'àmbit del municipi de l'Arboç, garantint als ciutadans l'accés a 
les mateixes en igualtat de tracte. 
 
ART. 3.  Es considera subvenció qualsevulla auxili directe o indirecte valorable 
econòmicament, a expenses de l'Ajuntament, que atorgui el Ple de la Corporació o la 
Comissió de Govern en els termes d'aquesta Ordenança. 
 
ART. 4.  L'atorgament d'aquestes subvencions quedaran sotmeses a les següents 
normes: 
 
 1. Tindran caràcter voluntari i eventual, excepte el que es disposa en 

aquesta Ordenança. 
 
 2. No seran invocables com a precedents. 
 
 3. No excediran, en cap cas, del 25% del cost de la rehabilitació, ni del 

límit, que es fixi en el programa anual de rehabilitació. 
 
 4. No serà exigible augment o revisió de la subvenció. 
 
 
CAPITOL II. 
 
Àmbit d'aplicació. 
 
ART. 5.  L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança s'extén  a la rehabilitació de façanes 
dels edificis ubicats en el terme municipal de l'Arboç, quina finalitat principal sigui la de 
vivenda i siguin destinats a residència habitual o secundària, en les que concorrin les 
següents condicions: 
 
 a) Estar comprès en els sectors o àrees que es delimitin per acord de Ple 

o Comissió der Govern, com a conseqüència del programa Anual de 
Rehabilitació de Façanes. 
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 b) Tenir un grau de deteriorament que es consideri suficient pels Serveis 

Tècnics Municipals. 
 
 c) No trobar-se subjecte a limitacions que impedeixin l'ús previst, ni 

estiguin qualificats com a fora d'ordenació urbanística. 
 
ART. 6.  S'entendran com a obres de rehabilitació de façanes, les encaminades a 
obtenir l'adequació estètica-urbanística de l'edifici evitant la degradació i deteriorament 
del mateix i el seu entorn. 
 
ART. 7.  L'execució de qualsevulla de les obres que tendeixin a la rehabilitació de 
façanes, haurà de garantitzar la seva coherència tècnica, estètica i urbanística amb 
l'estat de conservació i peculiaritat de l'edifici, amb les característiques i singularitats 
dels edificis col·lindants i més pròxims i amb els criteris i objectius que tinguin els 
Serveis Tècnics Municipals per el Sector. 
 
Mentre no s'estableixi per l'Ajuntament el catàleg de colors el que hauran d'ajustar-se 
les façanes, els serveis tècnics informaran en cada cas allò que es consideri coherent 
pel sector. 
 
 
CAPITOL III. 
 
Peticionaris 
 
ART. 8.  Podran sol·licitar subvencions per a la rehabilitació de façanes dels edificis, 
les persones físiques o jurídiques propietàries de les vivendes. 
 
ART. 9.  El règim d'utilització dels edificis rehabilitats podrà ésser tant en propietat com 
en arrendament o qualsevulla altres formes d'ús i disfrut. 
 
 
CAPITOL IV. 
 
Programa d'actuació 
 
ART. 10.  L'Ajuntament consignarà anualment en els seus Pressupostos, una quantitat 
equivalent al 1% de les despeses ordinàries, per atendre al Programa de Rehabilitació 
de Façanes. 
 
ART. 11.  En el primer trimestre de l'any, l'Ajuntament elaborarà el Programa de 
Rehabilitació Anual, en el que mínimament es fixarà: 
 
 a) La delimitació del Sector o Àrea del terme municipal  quins edificis 

puguin acollir-se als beneficis de rehabilitació. 
 
 b) Les prescripcions Tècniques i Estètico-Urbanístiques de caràcter 

general que seran de rigurosa observància en el Sector. 
 
 c) La quantia de les subvencions, que no podrà ultrapassar, en cap cas el 

25% del Pressupost de les obres. 
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 d) La dotació econòmica existent pel Programa Anual de Rehabilitació de 

que es tracti (consignació pressupostària). 
 
 e) Termini de presentació de sol·licituds i contingut de les mateixes. 
 
 f) Termini en què l'execució de les obres haurà d'estar realitzada. 
 
 g) Forma i mètode en què es realitzarà el pagament de les subvencions. 
 
 
CAPITOL V. 
 
Gestió i tramitació. 
 
ART. 12.  Per a poder optar a la subvenció serà precís acreditar que el sol·licitant i 
l'edificació acompleixen els requisits fixats en aquesta Ordenança i els que 
s'estableixin a les Bases del Programa de Rehabilitació Anual. 
 
ART. 13.  Els sol·licitants hauran de presentar: 
 
 a) Instància dirigida a l'Alcalde en la qual es farà constar la identitat, 

ubicació de l'edifici, classe de l'obra, pressupost, termini d'execució i 
dret de propietat sobre l'edifici. 

 
 b) Fotocòpia de l'escriptura de propietat. 
 
 c) Fotografies de les façanes a rehabilitar. 
 
 d) Pressupost de l'obra subscrit pel contractista o industrial que l'hagi de 

realitzar. 
 
 e) Consentiment dels ocupants per qualsevol títol de la vivenda o vivendes 

objecte de rehabilitació, quan es tracti de persones diferents del 
propietari que sol·licita la subvenció. 

 
 f) Full de domiciliació bancària, que serà facilitat pels serveis 

administratius de l'Ajuntament. 
 
ART. 14.  
 
 1) Dins dels 2 mesos següents al venciment del termini de presentació de 

sol·licituds, informaran els serveis jurídics i tècnics de l'Ajuntament, 
sobre la idoneïtat de les obres, valoració i compliment del preceptuat en 
aquesta Ordenança i en les Bases del Programa Anual de Rehabilitació. 

 
 2) Els serveis Tècnics Municipals, poden establir prescripcions tècniques i 

estèticourbanístiques a les peticions realitzades que seran de 
compliment obligat pels interessats, i que s'adjuntaran a la notificació de 
la resolució recaiguda en l'Expedient de concessió de la subvenció. 

 
ART. 15.  La subvenció es rebrà un cop finalitzades les obres de rehabilitació, prèvia 
certificació de l'obra subscrita per la persona que l'hagi executat i amb el vist i plau del 
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sol·licitant (segons model que facilitarà l'Ajuntament), informada favorablement pels 
Serveis Tècnics Municipals i aprovada pel Ple de la Corporació o Comissió de Govern. 
 
ART. 16.  La notificació de la resolució favorable de la concessió de subvenció, portarà 
annexa la llicència municipal d'obra per l'inici de la mateixa, quedant exempta 
d'Impostos i Taxes. 
 
ART. 17.  Excepcionalment l'Ajuntament podrà concedir subvencions que no 
acompleixin en la seva totalitat els criteris fixats en aquesta Ordenança i els que 
s'especifiquin en el corresponent Programa Anual de Rehabilitació, sempre i quan 
quedi suficientment motivat l'interès públic, social o general de l'actuació i sigui així 
constatat per acord de Ple de la Corporació o la Comissió de Govern, previ informe 
favorable dels Serveis Tècnics, Jurídics i Econòmics Municipals, en els que es justifiqui 
de forma expressa i raonada el caràcter de l'excepcionalitat. 
 
ART. 18.  L'incompliment de les obligacions, prescripcions i compromisos contrets pel 
beneficiari durant el termini fixat, serà causa de denegació de la subvenció encara que 
aquesta hagi estat concedida. 
 
 
DISPOSICIO FINAL. 
 
La present ordenança que consta de 18 articles i una disposició final, entrarà en vigor 
un cop sigui aprovada definitivament per l'Ajuntament i publicat el seu text íntegre al 
B.O.P. de Tarragona, un cop transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 
7/85 de 2 d'abril. 
 
 
 


