
AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ DE 
FAÇANES I COBERTES EN IMMOBLES 
DEL CENTRE HISTÒRIC



1.-OBJECTE
-Règim de lliure concurrència

-Finalitat: fomentar la rehabilitació 
de façanes i cobertes en immobles 
del Centre Històric Protegit (CHP) i 
en altres immobles tradicionals 
segons l’annex I



2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

-Despeses pintura de façanes
-Arreglar cobertes i teulades
-Fusteria
-Serralleria
-Instal·lacions

Actuacions conforme a les ordenances 
urbanístques i criteris de restauració del 
Catàleg de Proteccions de Borriol.



3. REQUISITS OBJECTIUS I 
BENEFICIARIS DE LES AJUDES

-Podran ser objecte de subvenció 
les rehabilitacions que tnguen la 
sol·licitud de llicència d’obres 
posterior a l´1 de gener de 2021.

-Únicament s’admetrà una 
sol·licitud de subvenció per 
immoble cadastral.



-També es podrà sol·licitar per part 
d’aquelles rehabilitacions obligades per 
l’Ajuntament mitjançant una ordre 
d’execució, independentment de la data de la 
sol·licitud de la llicència d’obres.

-Podran ser beneficiaris de les ajudes:
a) El propietari o propietaris de l’habitatge o 
de l’edifci, usuari o no d’aquest.
b) L’arrendatari, usufructuari o resident 
autoritzat de l’habitatge, comptant amb 
l’autorització escrita del propietari.



4. PRESSUPOST PROTEGIBLE

És el cost real de les obres, la suma de:
- Preu d’execució de les rehabilitacions (sense 
IVA), justfcat mitjançant pressupost emés per 
l’empresa que les vaja a executar.
- Treballs de retrada d’elements impropis, en 
el seu cas.

-El pressupost de l’actuació haurà de 
desglossar-se per partdes amb preus unitaris.

-En el cas de que l’immoble no dispose del 
Informe d’avaluació de l’edifici el cost de la 
seua redacció es considerarà també 
pressupost protegible.



5. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

-Procediment de concurrència 
compettva.

-La totalitat de la subvenció es distribuirà 
en funció de la puntuació obtnguda.

-La quanta màxima que es podrà 
subvencionar serà de 1.000 euros, 
sempre i quan no supere el total del 
pressupost de l’obra.

-En cas d’excedents, el tribunal podrà 
repartr-los equitatvament entre totes 
les petcions. No superarà els 1.200 euros 
per sol·licitud ni serà inferior a 500 euros. 



6. DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA

-La partda destnada 
a 2021 serà de 14.950 
euros



7. CRITERIS DE VALORACIÓ (Màxim de 15 punts):
a) Índex de protecció (fins a 5 punts com a màxim). 
-Immobles declarats BIC o BRL: 5 punts
-Immobles declarats BC/BI: 4 punts
-Immobles situats en el NHT: 3 punts 
-Immobles situats en la resta del centre històric protegit: 2 punts
-Resta d’immobles tradicionals situats fora del centre històric protegit: 1 punt



b) Desenvolupament de l’actuació proposada (fins a 5 punts com a màxim). Es prioritzarà 
que la restauració plantejada siga finalista en la mesura d’allò possible i es valorarà:
-En el cas d’una edifcació nova, que seguisca els paràmetres d’edificació de la casa 
tradicional borriolenca, defnits en el Catàleg de Proteccions de Borriol.
-Si es tracta d’edifcacions ja consolidades amb elements impropis, que elimine els 
anacronismes per a recuperar l’aspecte original de la casa tradicional borriolenca.
-Si es tracta de cases que ja respecten la tpologia tradicional, que millore o restaure 
qualsevol dels elements que recuperen la fesomia històrica de l’immoble.



c) Qualitat de la proposta (fins a 5 punts com a màxim). Es valorarà:
-Que la proposta realitzada s’harmonitze amb el carrer i el barri on està emplaçada.
-La recuperació de l’estructura i buits originals de les façanes.
-L’experiència de l’empresa constructora o de l’equip redactor del projecte en restauració 
de patrimoni arquitectònic.
-Altres plantejaments de millora de la proposta presentada.



8. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

a) Les façanes hauran de respectar les 
normes d’integració paisatgístca i es podran 
presentar propostes que milloren, integren, 
rehabiliten o eliminen els elements impropis. 
Actuacions que actuen sobre:
-Cablejats elèctrics o de telefonia
-Comptadors de llum i d’aigua
-Antenes i aparells d’aire condicionat
-Aplacats ceràmics i de pedra
-Marcs no permesos
-Canals de plàstc o PVC
-Pedra o ceràmica vista
-Etc.



b) Per pintar les façanes s’emprarà, en general, el color blanc mat, i es podran 
autoritzar colors en ocres clars igualment mats, o gradació de grisos clars. Els 
materials d’acabat dels murs de la façana podran ser morters monocapa o 
enlluïts tradicionals realitzats amb morter amb calç, amb textures llises no 
brillants i acabats defnitus. L’elecció del color dels buits ha d’oscil·lar entre els 
blaus cobalt, verds maragda o blavosos, colors terrosos i gradació de grisos.



c) Les cobertes hauran de recuperar obligatòriament les tpologies originals, amb les bigues, els 
aïllants i les teules tradicionals, velles o envellides. S’evitaran els porxos, a excepció de les 
cambres tradicionals. 
Estaran prohibits els materials diferents als ceràmics: planxes de xapa metàl·lica, fbrociment, 
bigues prefabricades de formigó o pissarra, teules d’aspecte nou o sense patna envellida i les 
teules planes o mixtes. No es permetrà l’aïllant de poliuretà, ni baranes i ampits únicament 
d’obra. 



d) No se subvencionarà la redacció de 
l’informe d’avaluació de l’edifici de manera 
aïllada a l’execució de les obres. 

e) No se subvencionaran :
-Miradors, terrasses i balcons correguts 
d’obra nova
-Reculades (retranqueos) de qualsevol tpus
-Baix balcons amb peces serigrafades 
d’aspecte industrial
-Ús del formigó
-Tancament amb enreixats metàl·lics o 
prefabricats
-Canals i baixants de plàstc o de PVC
-Sòcols de ceràmica i rajoles vista
-Aplacat amb lloses de pedra (a excepció de 
plaques de pedra llisa de Borriol)



9. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES.
Les persones benefciàries estaran obligades a:
a) Sotmetre’s a les actuacions de control fnancer de 
l’Ajuntament.
b) Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’ajudes per a 
la mateixa fnalitat.
c) Comunicar a l’Ajuntament la modifcació de 
qualsevol circumstància.
d) Acreditar el compliment de les obligacions 
tributàries i la Seguretat Social.
e) Realitzar la intervenció en l’habitatge com 
s’especifca en l’informe del tècnic municipal.
f) Facilitar la informació complementària necessària.
g) Disposar de totes les autoritzacions municipals i 
documentació.
h) Variacions en el pressupost de l’obra executada.



10. COMPATIBILITAT AMB ALTRES 
SUBVENCIONS O AJUDES

Les ajudes seran compatbles amb 
qualssevol altres subvencions públiques 
o privades amb amb el mateix objecte, 
sempre que el total percebut 
conjuntament no supere el 100% del 
total dels conceptes subvencionats.



11. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA
1. Hauran de presentar-se en imprés normalitzat, a partr de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria en el BOP de 7-9-2021.
2. Hauran d’acompanyar-se de:
a) Documentació identfcatva del sol·licitant: DNI. Representant legal (còpia del DNI i dels 
poders).
b) Documentació que acredite la condició de beneficiari (còpia escriptura de propietat, nota 
Simple informatva del Registre de la Propietat, còpia del contracte de lloguer i autorització del 
propietari, etc.)
c) Identfcació de la sol·licitud presentada de llicència municipal, de la declaració responsable o 
comunicació prèvia presentada vinculades amb la subvenció sol·licitada. Per a conéixer el 
caràcter de l’obra i el tpus de permís necessari s’haurà de consultar al departament 
d’urbanisme.
d) Imprés del pagament de les taxes de sol·licitud de llicència municipal, declaració responsable 
o comunicació prèvia i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), sense 
perjudici de les bonifcacions que corresponguen.
e) Fotografies de la façana i/o coberta d’aquest, abans de la intervenció.
f) Informe d’avaluació de l’edifici. Si es tracta d’un BIC o un BRL haurà de presentar-se també la 
sol·licitud d’actuació patrimonial efectuada a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.



g) Pressupostos desglossats i detallats per partdes i preus unitaris, signat pel tècnic 
director de l’obra o pel contractsta. 
h) Acreditació compliment de les obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la 
Hisenda Municipal.
i) Acreditació legal del professional encarregat de l’obra adjuntant el certfcat del REA o 
l’alta de l’IAE, i l’últm rebut d’autònom abonat.
j) Declaració jurada conjunta que engloba els següents termes a assenyalar en l’imprés de 
sol·licitud:
- Declaració de conéixer i acceptar les bases.
- Declaració responsable de no trobar-se incurs en procediments de reintegrament o 
sancionadors de subvencions públiques.
- Declaració expressa de no haver rebut ajudes per al mateix projecte objecte .
k) Imprés de la fitxa de manteniment de tercers degudament emplenada.
l) En el seu cas, document d’acceptació del residu que vaja a generar l’obra, signat per un 
gestor de residus acreditat.



12. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Termini de 20 dies naturals des de 
la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOP (7-9-2021): 27 
de setembre de 2021.

Les sol·licituds es formularan amb 
el model de l’Annex de la 
convocatòria. Es dirigiran a l’Alcalde 
de l’Ajuntament i es presentaran al  
Registr d’entrada de l’Ajuntament o 
qualsevol dels altres Mitjans 
assenyalats en l’artcle 16.4 de la 
Llei 39/2015.



TERMINI DE RESOLUCIÓ, 
NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT
El termini de resolució i 
notfcació serà com a màxim 
d’un mes a partr del moment 
en el qual tota la documentació 
requerida estga entregada en 
l’ofcina responsable.



ABONAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ.
La forma de pagament de la 
subvenció es realitzarà 
mitjançant transferència 
bancària després de l’aportació 
de tota la documentació 
preceptva en les presents 
bases, després del correspo-
nent acord administratu i 
després de la justfcació de la 
fnalització de les obres.



TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. JUSTIFICACIÓ 
1. Els benefciaris de les ajudes hauran de presentar la documentació que 
acredite la fnalització de les obres abans del día 30 de noviembre de 2021.
Per a la justfcació de la subvenció, s’haurà de presentar: 
a) Fotografies de l’habitatge on s’ha realitzat l’actuació i amb el resultat 
d’aquesta. 
b) Factures originals que acrediten l’aplicació dels fons percebuts. 
c) Declaració de l’interessat sobre l’obtenció d’altres subvencions, quan així fóra. 
d) Certfcats d’estar al corrent amb l’Agència Tributària, la S.S. i la Hisenda Local, 
llevat que s’haja autoritzat l’Ajuntament perquè ho faça en el seu nom. 
2. L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar quantes comprovacions crega 
necessàries per a l’adequat seguiment i control de les actvitats subvencionades.

Convocatòria de 2022: 1r trimestre de l’any. 



Serà condició indispensable 
que les cases i edifcis, objecte 
d’aquestes ajudes, estguen 
situades dins dels límits del 
Centre Històric de Borriol, a 
excepció dels immobles 
recollits en l’Annex I.



ANNEX I
LLISTAT DE CARRERS AMB 
TOTS ELS IMMOBLES 
INCLOSOS EN EL CHP

Alforges, Atzavara, Balma (la), 
Fondo, Hereu, Hospital, 
Major, Mesó, Miramar, 
Moreres, Moreria, Palau, 
Parres, Plaça del Pou, Primera 
Serrada, Rajolar, Rapa, Raval, 
Remolins, Segona Serrada, 
Tercera Serrada, Ximén Pérez 
d’Arenós.



LLISTAT DE CARRERS AMB PART DELS 
IMMOBLES INCLOSOS EN EL CHP
-Calvari (Tots els immobles parells. Els imparells 
de l’1 al 11)
-Colom (Tots els immobles imparells i els 
números 6, 20, 38 i 44)
-Molí d’Oli (Entorn BRL del Molí, immobles 
imparells del 3 al 29, i els números 14, 22, 33 i 
35.)
-Plaça de la Font (Núm. 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 21, 22, 23, 24, 25 i 26)
-Plaça de la Torre (número 5)
-Sant Vicent (Tots els immobles parells des del 2 
fns al 74 i els imparells de l’1 fns al 93).



LLISTAT DE BÉNS INCLOSOS EN EL 
CATÀLEG DE PROTECCIONS SITUATS FORA 
DEL CHP I QUE PODEN SOL·LICITAR LA 
SUBVENCIÓ.

Ermita de sant Vicent, ermita del Calvari, 
vil·la sant Josep, l’Alqueria, Mas de Jaume, 
Mas de Tàfol, Mas de l’Hereu, Mas de la 
Penya, Mas de Quiposa, Mas de Clarà, Mas 
de Sant Vicent, Mas de Sopes, el Molí, el 
Molí de la Torreta, corrals i cases de pedra 
incloses en el Catàleg de Proteccions de 
Borriol.



LLISTAT D’IMMOBLES 
TRADICIONALS NO 
CATALOGATS SITUATS FORA 
DEL CHP I QUE PODEN 
SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ.
Avinguda Saragossa 17, 18, 22, 
28, 30, 31, 33, 39, 40, 41, 44, 
45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 
57, 65, 84, 88, 90, 92, 97, 99, 
103, 106, 109, 110,
111, 113, 115, 124, 125, 126, 
128. Sanchis Guarner 3 i 7. Sant 
Vicent 95, 97 i 101.



Les obres s’han d’ajustar a les 
condicions establides en l’Annex II de les 
presents bases. 
ANNEX II: NORMES SOBRE LES 
FAÇANES EN LES OBRES REHABILITACIÓ 
I PINTURADE FAÇANES I COBERTES EN 
EDIFICIS I LOCALS EN CENTRE HISTÒRIC 
PROTEGIT I RESTA D’IMMOBLES 
TRADICIONALS.



-Totes les façanes tndran el 
mateix nivell d’acabat, no 
podent deixar-se 
tractaments provisionals.
- Materials: Queda 
expressament prohibit la 
utlització de materials que 
forcen el sentt constructu o 
falsegen la seua funció, així 
com els que s’empren en 
imitació d’uns altres (taulells 
i aplacats de pedra).



- Textures: S’empraran 
preferentment textures llises amb 
acabats per a ser pintats o 
emblanquinats amb calç. 
- Colors: Per pintar les façanes 
s’emprarà, en general, el color 
blanc mat, podent-se autoritzar 
colors en ocres clars igualment 
mats, gradació de grisos clars, 
sempre que es justfque la seua 
integració en l’entorn.



- Fusteria: Les fusteries de 
tots els buits seran 
preferentment de fusta, amb 
acabats, per a ser pintades o 
envernissades en tons foscos 
o neutres.

- S’evitarà el vidre acolorit, 
fumat, d’espill, etc., havent-
se d’emprar, preferentment, 
el de tpus transparent i llis.



-Serralleria: en 
balcons les 
baranes seran 
necessàriament 
de serralleria 
metàl·lica, tpus 
forja, amb barrots 
vertcals llisos, 
quadrats o redons 
en negre i sense 
adorns. 



Si necessiteu ajuda per presentar la documentació, concerteu cita per mail o per 
telèfon (964321461) amb aquests funcionaris de l’Ajuntament de Borriol per tal que 
vos ajuden a preparar la documentació presencialment: 

-Matlde García (administratva d’urbanisme): matlde.garcia@borriol.es 
-Beatriz Renau (administratva de registre): beatriz.renau@borriol.es  

-Carlos Navarro (arquitecte): carlos.navarro@borriol.es 
-Benjamín Castellano (arquitecte tècnic): benjamin.castellano@borriol.es 
-Neus Arquer (tècnica del museu i ofcina de turisme): neus.arquer@borriol.es 
-Jesús Vidal (TAG d’urbanisme): jesus.vidal@borriol.es 

-Josep Cristà Linares (regidor de Patrimoni): josep.cristà@borriol.es 

mailto:matilde.garcia@borriol.es
mailto:beatriz.renau@borriol.es
mailto:carlos.navarro@borriol.es
mailto:benjamin.castellano@borriol.es
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Moltes 
gràcies per 
vindre


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Moltes gràcies per vindre

