
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 residencial
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
Gent gran http://ja.cat/IOAVz

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/

  www.esplugadefrancoli.cat

  @ajuntamentesplugadefrancoli

  @ajtlespluga

  @ajtlespluga

  L’Espluga de Francolí

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.
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INSTAL·LACIONS DE SISTEMES 
D’APROFITAMENT TÈRMIC O ELÈCTRIC 
D’ENERGIA SOLAR
En què consisteix la bonificació
Reducció del 50% de la quota de l’IBI als immobles on s’ha-
gin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol, durant els cinc períodes imposi·
tius següents a la instal·lació.

Requisits i condicions
• Aquesta bonificació no és acumulable amb cap altra 

bonificació d’aquest impost.
• La quantitat de la bonificació no serà superior al cost 

econòmic de la instal·lació.
• S’ha d’haver pagat la llicència d’obra i haver recuperat la 

fiança (o tràmit equivalent).
• No es poden acollir les instal·lacions de sistemes d’aprofi-

tament tèrmic o elèctric d’energia solar que siguin d’instal·
lació obligatòria.

On i com sol·licitar·la
S’ha de sol·licitar a BASE – Gestió d’Ingressos, presencial-
ment amb cita prèvia o mitjançant el seu lloc web, presentant la 
següent documentació:

• Model de sol·licitud de BASE.
• Llicència d’obres i pressupost.
• Certificat de final d’obres, si és el cas.
• Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació 

d’energia solar tèrmica, si és el cas.
• Decret de correcta execució d’obres.

Ordenança fiscal número 1

HABITATGES PROTECCIÓ SOCIAL
Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota ínte·
gra de l’impost, durant els tres períodes impositius següents al 
de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que 
gaudeixin, en els condicions establertes per la legislació auto-
nòmica de Catalunya d’un règim de protecció oficial. No obs-
tant, quan s’acrediti l’obtenció de la qualificació definitiva amb 
posterioritat al meritament del primer període impositiu d’efec-
tivitat dels nous valors, aquest serà el primer període impositiu 
bonificat.

Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la 
qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l’aca-
bament dels tres períodes impositius de duració de la mateixa 
i tindrà efectes, des del període impositiu següent a aquell en 
que se sol·liciti.

On i com sol·licitar·la?
A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o bé a la Seu Electrò·
nica de l’Ajuntament, presentant la següent documentació:

• Model de sol·licitud oficial*
• Fotocòpia del darrer rebut de l’IBI expedit sobre l’immo-

ble o sobre el solar sobre el que s’ha construït l’immoble.
• Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sot·

mès al règim de protecció oficial expedida per la Gene-
ralitat de Catalunya.

• Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral 
de l’immoble respecte al qual se sol·licita la bonificació, cal-
drà acreditar la titularitat del dret gravat.

Ordenança fiscal número 1

*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.

Bonificacions de l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI)
Objecte de la subvenció
Arranjament de façanes dels immobles que donin o siguin 
visibles des de la via pública, i estiguin situades al terme mu·

http://ja.cat/HU57N

