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Les ciutadanes i els ciutadans po-
den beneficiar-se d’una sèrie de 
bonificacions en alguns dels im-
postos i taxes municipals.  Per tal 

de gaudir d’aquests descomptes, 
s’han de complir una sèrie de re-
quisits que poden variar en funció 
de cada tipus de pagament. 

Consulteu els requisits i els impos-
tos i taxes que permeten bonifica-
ció en el següent quadre. Algunes 
bonificacions no són acumulables. 

Bonificacions en impostos i taxes municipals 
Se’n poden beneficiar les veïnes i veïns que compleixin els requisits 



L’Ajuntament de Vilobí posa a 
disposició de les seves ciutadanes 
i ciutadans una sèrie de beques 

per a garantir la igualtat d’oportu-
nitats. Podeu consultar les beques 
disponibles al quadre adjunt. 

També podeu consultar les condi-
cions i les diferents convocatòries 
al lloc web municipal. 

Beques i ajuts d’urgència social 
L’Ajuntament vol garantir la igualtat d’oportunitats

L’estiu passat es van publicar les 
bases de la subvenció per a la reti-
rada, en origen, de residus de mate-
rials d’aïllament i de la construcció 
que continguin amiant. Recordem 
que aquest material és perjudicial 
per la salut. 

Es va encarregar el projecte i rea-
lització dels treballs a una empre-
sa acreditada i inscrita al registre 
RERA (Registre d’Empreses amb 
Risc d’Amiant) per la retirada 
d’aquest producte d’una petita edi-
ficació d’uns 20m2, actualment en 
desús, que hi ha a l’antic abocador 
(prop de Can Roscada de Pagès) i 
que s’utilitzava per guardar la ma-
quinària.

La subvenció va ser concedida el 
passat desembre i fa unes setmanes 
que es van realitzar el treballs.

El cost dels treballs ha sigut de 
3.008,06€ (IVA inclòs), import 
satisfet íntegrament amb la sub-
venció, per tant el cost per l’Ajun-
tament ha sigut de 0€, ja que ja in-
clou l’import del projecte.

La convocatòria per als ajuts desti-
nats a la retirada de materials que 
continguin amiant per al 2021 sor-
tirà cap a finals de juny o principis 
de juliol.

És molt important tenir la docu-
mentació preparada i fer la sol·lici-
tud quant abans millor per assegu-
rar-se de rebre la subvenció, doncs 
la convocatòria és en règim de 
concurrència pública 
no competitiva. Això 
vol dir que s’atenen 
les peticions en ordre 
d’arribada.

La subvenció cobreix 
el 100% de les factu-
res presentades fins 
un import màxim de 
12.000€ (IVA inclòs) 
i inclou la retirada i 
manipulació, el trans-
port i la gestió dels 
residus d’amiant mi-
tjançant les empreses 
autoritzades. 

Hi poden concórrer 

les persones propietàries dels edi-
ficis, ja siguin persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades i 
les comunitats de veïns i veïnes.

Podreu consultar tota la informa-
ció a http://residus.gencat.cat, en 
l’apartat de subvencions.

Us animem a retirar aquest pro-
ducte de les vostres teulades!

Retirada d’una coberta de fibrociment 
Per alliberar una finca municipal d’uralita 



Prevenció d’incendis forestals 
Neteja de parcel·les i manteniment de les franges perimetrals 
S’acosta l’estiu i cal fer les actua-
cions necessàries per a prevenir 
els incendis forestals, en compli-
ment de la legislació vigent (Llei 
5/2003 de mesures de prevenció 
dels incendis forestals i també la 
Llei 39/2015). Les actuacions que 
cal fer són:

a) Franja perimetral d’almenys 25 
metres d’amplada al voltant de les 
instal·lacions i edificacions situa-
des en terrenys forestals, lliure de 
vegetació seca, sotabosc, arbres 
separats 6-8 m. i que les copes dels 
arbres no es toquin.

b) Neteja de les parcel·les i zones 
verdes interiors assegurant, a més, 
que els arbres estan  separats 6-8 
m. i que les copes dels arbres no 
es toquen.

Podeu consultar el Plànol de De-
limitació i propietats afectades al 
Web municipal.

En cas que no es compleixi amb 
l’execució d’aquestes mesures, co-
rrespon a l’Ajuntament fer-ho de 
manera subsidiària i a càrrec de la 
propietat.

Les actuacions que correspon 
realitzar a l’Ajuntament són:

-Gestió de franges perimetrals. 
Manteniment de la franja de 25m. 
al voltant de les urbanitzacions, 
instal·lacions públiques i nuclis de 
població. 

-Gestió de zones verdes de titulari-
tat municipal. Manteniment de les 
zones verdes públiques de les ur-
banitzacions i nuclis de població. 

Les actuacions que corresponen 
als particulars són:

-Gestió de les parcel·les interiors. 

-Neteja i manteniment de les par-
cel·les interiors de les urbanitza-
cions i nuclis de població.  En to-
tal hi ha registrades 353 parcel·les 
interiors.

-Gestió dels disseminats. Obrir i 
mantenir una franja perimetral de 
25m. al voltant de cases situades 
en terrenys rurals i forestals o en 
la franja de 500m. que els envolta. 
En total hi 103 edificacions regis-
trades.

A les propietats afectades se’ls no-
tificarà les seves obligacions i es 
realitzarà una inspecció posterior. 

Durant anys s’havien anat posant 
aparells d’aire condicionat (bom-
bes de calor) a l’edifici consisto-
rial, col·locats a la façana, segons 
les necessitats que van anar sorgint.

Aquest projecte ha consistit doncs 
a retirar tots aquests aparells i si-
tuar un sol aparell centralitzat a la 
terrassa de dalt de tot de l’edifici.

Els aparells situats al balcó lateral 
de l’edifici (permès per normativa) 
no s’han eliminat sinó que abans 
servien a despatxos de la primera 
planta i ara ho fan a les dependèn-

cies de la planta baixa. Així l’apa-
rell centralitzat és més eficient amb 
menor recorregut, serveix a tota la 
planta primera i està dimensionat 
i ja preparat per servir a la planta 
segona on, properament, s’hi habi-
litaran despatxos (projecte que es 
licitarà properament).

El nou aparell és un sistema de Vo-
lum Refrigerant Variable (Conegut 
com a VRV). A diferència de siste-
mes com les bombes de calor, els 
sistemes VRV tenen l’avantatge 
de poder regular el cabal de refri-
gerant, el que permet controlar de 

manera més eficient la temperatu-
ra. S’ha calculat que l’estalvi ener-
gètic es situarà a l’entorn del 30%.

El cost de l’actuació ha sigut de 
39.203,19€ (IVA inclòs).

Reformat el sistema de climatització de l’Ajuntament
Estalvi energètic, racionalització i retirada d’aparells de les façanes



Des de l’Àrea d’Esports de l’Ajun-
tament volem potenciar, al llarg de 
l’any, diverses càpsules formatives 
d’esports. Aquest mes de maig i 
juny proposem iniciar classes for-
matives o de bateig al bàdminton i 
a l’escalada, dues activitats espor-
tives que, fins al moment, no hem 
pogut gaudir al nostre municipi.

L’objectiu de les formacions d’es-
calada és introduir als participants 
a la pràctica d’aquest esport, fer 
pedagogia amb tot el que envolta 
els rocòdroms i el seu funciona-
ment, i per últim, dotar als propis 
participants d’eines per poder or-
ganitzar un entrenament d’escala-
da d’inici a fi. 

Pel que fa al bàdminton, l’objec-
tiu és conèixer l’esport, les seves 
modalitats i  tot el que engloba la 
seva pràctica: les posicions, els di-
ferents tipus de tocs, els desplaça-
ments, funcionament dels sets... 

Per dur a terme 
aquesta dinamit-
zació comptem 
amb la col·labo-
ració del Club 
Bàdminton Salt.

La pràctica espor-
tiva és essencial 
per al nostre be-
nestar, tant físic 
com anímic; ani-
meu-vos a parti-
cipar a aquestes 
jornades!

L’Ajuntament, a causa de la CO-
VID-19, va haver d’adaptar els 
espais municipals a les noves res-
triccions. Malgrat que semblaven 
mesures temporals, les que afecten 
a Educació s’han anat allargant i, a 
hores d’ara, encara no se sap fins 
quan seran vigents. 

En conseqüència, es va haver de 
separar els patis de la Llar d’In-
fants El Patufet per adaptar-los 
als grups bombolles de les aules. 
En aquell moment es va optar per 
posar tanques i tapar-les amb teles 
de colors ja que semblava una me-
sura temporal. Però com que les 
mesures s’allarguen i no sabem 
fins quan, hem optat ara per fer les 
separacions fixes i fer l’espai més 
agradable.

Així, s’han instal·lat tanques de 
fusta com les dels parcs infantils 
que han tingut un cost de 1050,52€ 
(IVA inclòs). Aquesta opció ens 
permet poder-les reutilitzar si les 
hem de treure quan no hi hagi res-
triccions per la COVID-19. 

D’altra banda, també s’ha adqui-
rit per la Llar un carro calent per 
mantenir en òptima temperatura el 
menjar que ens serveix el càtering, 
mesura obligada per el Departa-
ment de Salut. Aquest carro ha 
tingut un cost de 1.784,75€ (IVA 
inclòs).

Noves separacions als patis de la Llar d’Infants 
Un espai més agradable 
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Cusos d’iniciació a l’escalada i al bàdminton
L’Àrea d’Esports vol potenciar diverses càpsules formatives durant l’any 


