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Si desea recibir la correspondencia en castellano, le rogamos que nos lo comunique llamando al teléfono 93 337 00 02 o al 93 296 80 57

Amb la garantia de:

Ampliació d’ajuts 
per la rehabilitació 
d’edificis d’us 
residencial i habitatges 
de l’àrea metropolitana 
de Barcelona

Llei de l’impost sobre habitatges buits

Per més información poden adreçar-se a les nostres oficines demanant dia i hora: 
93 337 00 02 o 93 296 80 57 o a través de la web: www.cpulh.com

o al mail: infolh@cpulh.com

A partir de l’1 de setembre s’obre el termini d’ampliació de 
sol·licitud d’ajuts destinats a obres en edificis i habitatges de 
titularitat privada. 

Actuacions subjectes: 

Obres de Conservació: arranjament de façanes, reparació de 
cobertes, adequació d’instal·lacions comuns. 

Millora de la qualitat i de la sostenibilitat: millora de l’aï-
llament, substitució de finestres, instal·lació de sistema de 
calefacció o refrigeració, instal·lació de plaques solars….

Millora de l’accesilitat: instal·lació d’ascensors, salvaesca-
les, rampes…

Actuacions d’habitabilitat: (interior d’habitatge) canvi de 
banyeres per dutxes, substitució de caldera, canvi de fines-
tres…

Import: La subvenció va del 35% al 50% del cost de les 
obres, segons el tipus d’actuació. 

Termini de sol·licitud d’ajuts: A partir de l’1 de setembre 
fins el 29 de gener de 2016.

El Parlament de Catalunya ha aprovat la llei de l’impost so-
bre habitatges buits que va entrar en vigor el passat 24 de 
juliol. 

Aquesta llei estableix un tribut per gravar els habitatges que 
han estat desocupats més de dos anys sense causa justifi-
cada. 

L’impost varia segons el metres quadrats de l’immoble i 
estan exempts les persones físiques, les entitats del tercer 
sector i no afecta els habitatges a disposició de programes 
socials i els situats en zones d’escasa demanda.


