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L’inform@tiu

Ajuts per al pagament 
del Impost de Béns 
Inmmobles
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha editat informació que afec-
ta als ciutadans propietaris que tinguin dret a acollir-se. 
Principalment, les línies que s’obren són:

a) Ajuts per el pagament del IBI 

b) Possibilitat de pagament fraccionat del IBI en 8 fraccions

c) Bonificacions del IBI que afecta a les famílies nombroses 
i habitatges de protecció oficial. 

El termini de sol·licitud 
finalitza el 28 de febrer.
Per més informació 
poden trucar al 
telèfon d’atenció 
900 20 10 20, 
o visitar la web del 
Ajuntament www.l-h.es

Avantatges fiscals  
aplicables en les obres 
en béns immobles
El propietari persona física que fa obres en l’habitatge o 
local de la seva propietat, o en l’edifici de la seva comu-
nitat, té dret a certs avantatges fiscal en l’IVA i en l’IRPF, 
l’aplicació dels quals dependrà de si es tracta d’obres en 
un habitatge per a ús particular, si és un bé immoble cedit 
en règim de lloguer, o si es tracta d’ una venda.

Consulta

• Si les obres es realitzen per la comunitat de pro-
pietaris, és necessari que la factura figuri a nom 
del contribuent?

No. Si en la factura s’identifica la comunitat de pro-
pietaris com a destinatària final el contribuent podrà 
justificar la inversió i despesa feta mitjançant els rebuts 
emesos per la comunitat. 

• Quina diferencia hi ha entre obres de conserva-
ció i reparació i obres d’ampliació i millora?

Les obres de reparació i conservació són les destina-
des a conservar la vida útil de l’immoble.
Es considera millora l’instal·lació d’ascensor i amplia-
ció les destinades a augmentar la superfície habitable. 

Davant els dubtes, es aconsellable, sempre l’assesso-
rament personalitzat. 

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Per més información pot consultar el nostre servei fiscal, 
concertant visita als nostres telèfons 93 337 00 02; 93 296 80 57, 

a través de mail infolh@cpulh.com o a la nostre web www.cpulh.com 
     La Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet-1000562843389580/

Exposició pública 
del cens d’associats 
El cens d’associats quedarà exposat al públic al Depar-
tament de Cens de la Cambra, en la Rbla. Just Oliveras, 
62, 1er, del 6 al 26 de febrer de 2017. 


