
Consulta tots els requisits que cal complir i la
documentació necessària:

       ajuts.pratsdellucanes.cat
       ajuntament@pratsdellucanes.cat
       93 856 01 00         661 545 638

Pots tramitar tots els ajuts
de forma telemàtica a
www.pratsdellucanes.cat
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                       661 545 638 (whatsapp)
www.pratsdellucanes.cat

Digues la
teva i estigues

al dia! L’Ajuntament de
Prats t’ajuda

OBERT

Si et cal ajuda pots trucar al
telèfon 93 856 01 00 o
escriure un whatsapp
al 661 545 638



Quins ajuts econòmics ofereix 
l’Ajuntament?
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ofereix 
ajuts econòmics de dos tipus: les 
subvencions i les bonificacions.

Bonificacions
Són ajuts econòmics en els quals en
el moment del pagament d’alguna taxa, 
impost o preu públic  ja s’aplica una reducció 
en cas de complir els requisits.

Subvencions
Són ajuts econòmics destinats a finançar 
projectes i activitats en diferents àmbits. Cal 
tenir en compte que quan es rep una 
subvenció, independentment del nivell 
d’ingressos, es podria estar obligat a fer la 
declaració de la renta.

          Vols rehabilitar un habitatge per 
          destinar-lo a lloguer?
Financem un 15% de les reformes de 
rehabilitació d'un habitatge en desús amb el 
compromís que es destini a lloguer. Es 
donarà un màxim de 850 euros per reforma 
en habitatge.

       Fins al 31 de desembre de 2022

          Tens una empresa que ha contractat
          personal a l’atur amb caràcter
          indefinit per més d’un any?
Abonem 90 euros mensuals per cada 
treballador contractat el 100% de la jornada 
o proporcional d’acord amb la jornada de 
treball que realitzi, amb un mínim de mitja 
jornada i amb un màxim de 2 treballadors 
durant el termini d’un any.
 
       Fins al 30 de novembre de 2022

          Vols modernitzar la teva empresa o 
          establiment comercial?
Atorguem fins un màxim del 50% del cost 
total de les despeses de modernització de 
les empreses i establiments del municipi que 
sol·licitin la subvenció, seguint els 
percentatges i imports màxim següents i 
sempre que no superin els 750 euros.

Actuació 

Renovació exterior
Renovació interior
Introducció de maquinària 
específica
Introducció de noves
tecnologies
Difusió comercial
Supressió de barreres
arquitectòniques
Introducció de mesures
d’eficiència energètica
i sostenibilitat

       Fins al 30 de novembre de 2022

          Has obert un nou establiment o servei 
          a Prats? Has fet millores a l'espai  
          exterior del teu local comercial?
Atorguem un màxim de 700 euros per 
sol·licitud, seguint els següents criteris:

Categoria de nou comerç

Instal·lació de nous
establiments comercials
i empresarials
Dignificació d’espais
exteriors de locals
comercials tancats
 
       Fins al 30 de novembre de 2022

          Has fet obres a
          casa teva? 
Bonifiquem el 95% de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i el 

50% del cost de la taxa d’urbanisme en obres 
destinades a implantar energies renovables.
 
Bonifiquem el 95% de l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) en rehabilitacions 
per destinar l’habitatge a lloguer.

Bonifiquem el 90% de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i el 
95% de la taxa d’urbanisme en obres per 
adaptar un habitatge a les necessitats de 
persones amb diversitat funcional.

Bonifiquem el 50% de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) en 
obres vinculades al foment d’activitats 
econòmiques.

       Convocatòria oberta permanentment

          Has rehabilitat
          la façana?
Bonifiquem el 75% de la taxa d’urbanisme per 
restaurar la façana i el 95% de l’impost de 
construccions instal·lacions i obres.

       Convocatòria oberta permanentment

          Has instal·lat plaques fotovoltaiques
          per l’autoconsum?
Bonifiquem fins al 50% de fins a 5 anys de 
l’impost en funció de la potència elèctrica 
instal·lada de l’impost sobre béns immobles 
(IBI) d’aquells habitatges que hagin instal·lat 
sistemes de plaques fotovoltaiques per a 
l’autoconsum. 
 
       Convocatòria oberta permanentment

          Has rebut una
          herència?
Bonifiquem el 60% de la quota de l'Impost de 
plusvàlua en les transmissions de terrenys per 
causa de mort a favor de descendents de primer 
grau, cònjuges i ascendents de primer grau.

       Convocatòria oberta permanentment

Subvenció

700 euros

300 euros

          Condueixes un cotxe de més de 25 
          anys o històric, tens diversitat 
          funcional o disposes d’un cotxe híbrid 
          o elèctric? 
Bonifiquem la totalitat de l’impost de 
circulació a titulars de vehicles històrics o amb 
una antiguitat superior a 25 anys i a titulars de 
vehicles amb certificat de diversitat funcional 
superior al 33%.
Bonifiquem el 75% de l’impost de circulació a 
titulars de vehicles elèctrics o híbrids.

       Convocatòria oberta permanentment

          Ets una persona usuària de
          serveis socials?
Garantim els serveis municipals bàsics que 
requereixin pagar una taxa a aquelles 
persones que ho necessitin, previ informe de 
serveis socials. La quantia de l’ajut dependrà 
del barem econòmic i social. 

       Convocatòria oberta permanentment

Vols cedir una empresa o botiga o 
reprendre’n la seva activitat?
L’Ajuntament t’assessora i t’ofereix un servei 
totalment gratuït per cedir o reprendre una 
activitat econòmica o comercial gràcies al 
programa Reempresa.
 
Reempresa t’ofereix assessorament individual 
gratuït per a l’elaboració del teu pla de cessió, 
així com assessorament durant tot el procés 
de transmissió de l’empresa.

També s’ofereix un mercat de compravenda 
validat i amb garanties on pots trobar 
l’empresa a reemprendre que s’adeqüi a les 
teves necessitats. Alhora t’ofereix 
assessorament individual per a l’elaboració 
del teu pla de reempresa

       Convocatòria oberta permanentment

% sobre el cost
de l’actuació

50%
40%
30%

40%

20%
50%

50%


