
Ajuts i subvencions de  
la Generalitat de Catalunya:
Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per 
al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitat-
ges

http://ja.cat/ebL5i

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residen-
cial

http://ja.cat/YccNg

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels ha-
bitatges per a les persones grans:

http://ja.cat/3eyob

Subvencions per rehabilitar els edificis de tipologia resi-
dencial dels barris del parc públic d’habitatges:

http://ja.cat/eELzG

Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habi-
tatge: http://ja.cat/4hzuz

Subvencions per al pagament de lloguer:
Població en general http://ja.cat/KouPs

Ajuts i subvencions de  
l’Institut Català de l’Energia:
Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis 
(PREE):

http://ja.cat/9hH0G

Altres ajuts eficiència energètica:
http://ja.cat/WJ4Vg

Borsa comarcal d’Habitatge de  
la Conca de Barberà
Té per objectiu facilitar l’exercici del dret a un habitatge digne a 
la gent jove, a les persones amb rendes baixes i als sectors en 
risc d’exclusió social.
Així com oferir el suport a la rehabilitació d’aquests habitatges 
per tal de que ofereixin aquella qualitat de vida de la que tota 
persona n’és mereixedora.

Informació per a persones llogateres:
http://www.concahabitatge.cat/joves/

Informació per a persones propietàries:
http://www.concahabitatge.cat/propietaris/

Gent gran
http://ja.cat/IOAVz

Altres ajuts:
http://www.concahabitatge.cat/ajuts/

Informació 
pràctica d’ajuts 

i subvencions 
d’Habitatge

Subvencions per a 
l’arranjament 

de façanes

Podeu trobar més informació a:

Oficina d’Atenció Ciutadana
Horari: de dilluns a divendres 
de 9 a 13 hores.
Edifici de l’Antic Hospital 
c/ de Torres Jordi, 16 
L’Espluga de Francolí

Telèfon d’Atenció Ciutadana
977 87 00 05
Horari: de dilluns a divendres  
de 9 a 13 hores.

  www.esplugadefrancoli.cat

  @ajuntamentesplugadefrancoli

  @ajtlespluga

  @ajtlespluga

  L’Espluga de Francolí
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On i com sol·licitar-la?
A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o bé a la Seu Electròni-
ca de l’Ajuntament, presentant la següent documentació, en 
el moment de fer la sol·licitud de llicència urbanística o poste·
riorment:

• Model de sol·licitud oficial*
• Pressupost detallant les actuacions a realitzar
• Fotografies de l’estat actual
• Model d’autorització per actuar en nom d’una persona 

física*, només en el cas que la persona sol·licitant no sigui 
la mateixa que la persona beneficiària.

A més, si s’escau, cal presentar la següent documentació
complementària:

• Projecte d’execució redactat per personal tècnic compe·
tent, si és el cas.

• Memòria o explicació de l’actuació a realitzar, pressu-
post i plànols o croquis de detall dels elements singulars a 
recuperar, amb indicació dels m2 a recuperar, si és el cas.

• Resolució de declaració de ruïna, si és el cas.
• Fotografia dels detalls dels elements singulars a recuperar, 

si és el cas.

Quantia de la subvenció:
• Recuperació de façana amb arrebossat i pintat: fins a 6€/

m2

• Recuperació de façana de pedra i altres elements singu-
lars: fins a 9€/m2

En els dos casos, com a màxim, el 50% de la despesa jus-
tificada. Quanties variables segons concurrència i disponi-
bilitat pressupostària.

Terminis d’execució de l’obra:
L’actuació subvencionada s’haurà d’executar en el termini mà-
xim determinat en la llicència d’obres i amb compliment 
exacte dels condicionants establerts per aquesta.

Amb llicència d’obres prèvia: les obres han de  començar en 
els tres mesos següents o el termini establert en aquesta.

Sense llicència d’obres prèvia: Termini de dos mesos per sol·
licitar·la. Si no es sol·licita o es fa indegudament, s’entendrà que 
es renuncia a l’ajut concedit i es procedirà al tancament i arxiu 
definitiu de l’expedient.

Justificació:
Finalitzada la rehabilitació la persona interessada ho co-
municarà a l’Ajuntament per tal que els tècnics municipals 
comprovin l’adequació de la rehabilitació, presentant la se-
güent documentació:

• Model de justificació de subvenció*
• Sol·licitud de devolució de la fiança de llicència d’obres
• Original de les factures amb comprovant de pagament
• Fotografia de l’estat final de la façana

Subvencions per a l’arranjament de façanes
Objecte de la subvenció
Arranjament de façanes dels immobles que donin o siguin visibles des de la via pública, i estiguin situades al terme municipal de 
l’Espluga de Francolí.

Qui pot sol·licitar-la?
Persones físiques o jurídiques propietàries dels immobles
Presidents i presidentes de comunitats de propietaris.

*Aquests models estan disponibles a l’Oficina d’Atenció a la Ciuta·
dania o bé al següent enllaç, on també hi
trobareu el reglament complet.

http://ja.cat/HU57N

Aquest document és de caire informatiu. En tot moment preval el 
que determinin els reglaments, les ordenances i les bases vigents.

http://ja.cat/HU57N

