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Treballem per fer possible el futur
ƌĞďƌŽƚĚĞů͛ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĐŽŶžŵŝĐĂ
Una ǀeŐada hem anat aǀanĕant en el descŽnĮnament i͕ a la Į͕ Ƶna ǀeŐada aiǆecat
l'Estat d'alarma͕ des de la amďra ǀŽlem fer ďalanĕ de les acciŽns realitzades per la
nŽstra enƟtat dƵrant aƋƵest períŽde en ďeneĮci de la ciƵtadania.
En primer llŽc i pel ƋƵe fa a la mesƵra ƋƵe es ǀa estaďlir de ŐratƵŢtat en la ƋƵŽta
d'entrada al dŽnarͲse d'alta a la nŽstra enƟtat͕ des de la amďra de la WrŽpietat en fem
Ƶn ďalanĕ ďen pŽsiƟƵ͕ dŽncs han estat mŽlts els prŽpietaris ƋƵe han ŽďƟnŐƵt sŽlƵciŽns
als seƵs neŐƵits i a les seǀes prŽďlemăƟƋƵes i ƋƵe s'han pŽŐƵt ǀeƵre afaǀŽrits per
aƋƵesta mesƵra.  tŽts ells els dŽnem la ďenǀinŐƵda a la nŽstra enƟtat i esperem
cŽnƟnƵar dŽtantͲlŽs de tranƋƵil·litat i seŐƵretat.
Wer altra ďanda͕ hem Žfert dƵrant tŽts aƋƵests mesŽs el serǀei de mediació ŐratƵŢt͕ al
ƋƵe s'han adherit desenes de ciƵtadans i amď el ƋƵal hem acŽnseŐƵit alleƵŐerir͕ en
ďŽna part͕ a les parts afectades de les cŽnseƋüğncies de la pandğmia en les relaciŽns
cŽntractƵals.
 les nŽstres ŽĮcines͕ en el nŽstre dia a dia ƋƵŽƟdiă͕ ũa pŽdem ǀeƵre la recƵperació del
ritme haďitƵal de feina͕ tant pel ƋƵe fa a les ŐesƟŽns administraƟǀes͕ a les cŽnsƵltes
ŐenğriƋƵes i/Ž la peƟció de serǀeis. ƋƵesta és Ƶna ďŽna nŽơcia ƋƵe ens ha
d'esperŽnar per mirar el fƵtƵr amď ŽpƟmisme i per cŽnƟnƵar la nŽstra tasca de serǀei
amď la măǆima il·lƵsió per aũƵdar a créiǆer el nŽstre entŽrn més pròǆim.
VŽlem transmetre als nŽstres sŽcis͕ però tamďé a tŽts els prŽpietaris en Őeneral ƋƵe͕
des de la amďra de la WrŽpietat cŽnƟnƵarem dŽnant la millŽr ǀersió de nŽsaltres
mateiǆŽs per Žferir sempre ďŽnes sŽlƵciŽns i el serǀei més òpƟm. mď
ǀŽlƵntat͕ sempre͕ de pŽsar a l'enƟtat al serǀei de les necessitats ƋƵe la sŽcietat pƵŐƵi
demandar i sƵmarem prŽfessiŽnalitat i eǆperiğncia en el camí de la recŽnstrƵcció ƋƵe
entre tŽts hem iniciat.
En aƋƵest senƟt͕ ďen seŐƵr ƋƵe des de la amďra impƵlsarem nŽǀes mesƵres i
prŽmŽciŽns per cŽnƟnƵar creiǆent i dŽnar aƋƵesta anhelada tranƋƵil·litat als
prŽpietaris ƋƵe͕ cada ǀeŐada en maũŽr mesƵra͕ ens fan cŽnĮanĕa.
Žn esƟƵ a tŽthŽm! GaƵdimͲlŽ en plenitƵd i amď prƵdğncia pel ďé de tŽts!

Cent anys al servei dels propietaris

INFOCAMBRA

1. Informació - Drets i deures a un contracte de lloguer

YƵŝŶƐŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ƋƵŽƚĞƐŽƚĂǆĞƐƉŽĚĞŶƌĞƉĞƌĐƵƟƌ
els propietaris als contractes de lloguer?
Des de la amďra ǀŽlem dŽnar respŽsta a Ƶna de les preŐƵntes haďitƵals ƋƵe se’ns
fŽrmƵla a l’hŽra de redactar Ƶn cŽntracte d’arrendament ¿WKDED REWERUT/R >^
RREEDTR/^ >E^ QUKTE^ DE >’//͕ >E^ QUKTE^ KRD/EÀR/E^ DE > KDUE/TT͕
>E^ WR/DE^ D’^^EGUREE^ / >E^ TXE^ D’E^KDRR/E^͍
>a respŽsta és clara͗ ^í͕ si hŽ fem adeƋƵadament.
En primer llŽc hem de disƟnŐir entre els arrendaments d’haďitatŐe i els d’ús diferent
(lŽcals de neŐŽci͕ naƵs͕ etc.)͕ ũa ƋƵe el rğŐim leŐal aplicaďle és diferent en Ƶns i altres.
a) En els cŽntractes d’ús diferent a l’haďitatŐe͕ la simple inclƵsió de la clăƵsƵla de
repercƵssió dels deferents cŽnceptes en el cŽntracte d’arrendament͕ dóna dret al
prŽpietari a pŽderͲhŽ cŽďrar de l’arrendatari.
ď) En els cŽntractes d’haďitatŐe͕ el tema és més cŽmpleǆ͕ nŽ és sƵĮcient la inclƵsió de
la clăƵsƵla de repercƵssió͕ sinó ƋƵe͕ perƋƵğ el pacte siŐƵi ǀălid͕ s’ha d’inclŽƵre el
cŽst del cŽncepte a repercƵƟr͕ almenǇs de l’úlƟm impŽrt aďŽnat͕ sense perũƵdici ƋƵe
en Ƶn fƵtƵr pƵŐƵi ǀariar. K siŐƵi͕ si ǀŽlem repercƵƟr la ƋƵŽta de l’// Ž de la cŽmƵnitat
de prŽpietaris (únicament l’Žrdinăria)͕ hem d’inclŽƵre la clăƵsƵla i manifestar l’impŽrt
de l’úlƟma ƋƵŽta aďŽnada.
En resƵm͕ el llŽŐater de l’haďitatŐe ha de ser plenament cŽnscient de les cărreŐƵes
ecŽnòmiƋƵes ƋƵe estă assƵmint pel llŽŐƵer cŽncertat (ƋƵanƟĮcades).
En relació amď la Taǆa d’escŽmďraries͕ el rğŐim leŐal ǀaria en relació als altres
cŽnceptes͕ ũa ƋƵe és Ƶna Taǆa reŐƵlada pels ũƵntaments en la ƋƵe el sƵďũecte passiƵ
és l’ƵsƵari͕ llŽŐater Ž arrendatari͕ nŽ Žďstant ƋƵe͕ per la ǀia de la ĮŐƵra del ^ƵďsƟtƵt͕
siŐƵi carreŐada i aďŽnada pels prŽpietaris. Wer tant͕ és recŽmanaďle inclŽƵre la
clăƵsƵla de la repercƵssió de la Taǆa en els cŽntractes (haďitatŐe Ž ús diferent)͕ però
Įns i tŽt sense inclŽƵreͲla͕ l’ƵsƵari͕ el llŽŐater Ž l’arrendatari es ǀeƵria ŽďliŐat a
aďŽnarͲla al prŽpietari per la ǀia de la repercƵssió.

Quota Impost Béns Immobles
Taxa d’escombraries o residus
Quota Comunitat de Propietaris
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>a nŽstra enƟtat fa temps ƋƵe ǀa detectar la necessitat d’estaďlir Ƶna eina per aũƵdar
la Őent en els seƵs cŽnŇictes cŽntractƵals però des d’Ƶna perspecƟǀa de trŽďar pƵnts
en cŽmú entre les parts͕ aŐreƵũada per la crisi de la ŽǀidͲ19. >es fricciŽns entre
llŽŐaters i prŽpietaris per mŽƟƵs diǀersŽs͕ especialment impŽssiďilitat de paŐar pel
tancament ŽďliŐatŽri͕ Ž per la pğrdƵa de llŽc de treďall͕ han caƵsat Ƶn tsƵnami de
cŽnŇictes pels ƋƵals els JƵtũats i les altres administraciŽns nŽ pŽden dŽnar respŽsta
immediata.
En aƋƵest senƟt͕ la amďra͕ƚĂůŝ cŽm apƵntaĞůŵăǆŝŵrespŽnsaďle deů͛ĞƋƵŝƉŵĞĚŝĂĚŽƌ
ĞĐŽŶŽŵŝƐƚĂ͕ adǀŽcat͕ especialista en Įscalitat i ĂĚũƵŶƚ a la direcció de la nŽstra
enƟtat͕ DiƋƵel ÀnŐel Vicente͗ “sŽm Ƶna enƟtat amď Ƶna clara ǀŽcació de serǀei púďlic
i hem cŽnsiderat ƋƵe ǀalia la pena cŽl·laďŽrar amď aƋƵest serǀei ŐratƵŢt a sƵperar els
prŽďlemes deriǀats de la crisi del ŽǀidͲ19͕ apŽrtant els nŽstres cŽneiǆements per tal
de sŽlƵciŽnar cŽnŇictes en l’ămďit immŽďiliari͕ ƋƵe és la nŽstra principal especialitat”.
>es nŽstres ŽĮcines han reďƵt Ƶna ƋƵanƟtat impŽrtant de peƟciŽns de mediació des
ƋƵe es ǀa enŐeŐar aƋƵesta acƟǀitat͕ fa tres mesŽs͕ i seŐŽns apƵnta Vicente͗ “rec ƋƵe
hem de ǀalŽrar mŽlt pŽsiƟǀament la respŽsta dels ciƵtadans ƋƵe han ǀinŐƵt ďƵscant
aƋƵesta ǀia de sŽlƵció alternaƟǀa dŽnant priŽritat a la cerca d’Ƶn acŽrd amistós i
raŽnaďle enǀers l’alternaƟǀa d’enfrŽntarͲse als JƵtũats amď resƵltat incert͕ cŽstós i
lent”.
Wel ƋƵe fa a la ƟpŽlŽŐia de casŽs se n’ha atğs de mŽlt diferents͕ sŽďretŽt la
impŽssiďilitat de paŐament de rendes mŽƟǀat pel tancament de l’acƟǀitat ŽďliŐatŽri
pels lŽcals de neŐŽci i/Ž de pğrdƵa de llŽc de treďall Ž paƟr Ƶn ERTK͕ en cas
d’haďitatŐes. EŽ Žďstant͕ tamďé hi ha haŐƵt altres casŽs de prŽďlemăƟca immŽďiliăria
i inclús de cŽnǀiǀğncia.
TŽt i ƋƵe͕ en alŐƵns casŽs hi ha haŐƵt mediaciŽns ƋƵe nŽ han arriďat a ďŽn pŽrt perƋƵğ
alŐƵna de les parts ha refƵsat aƋƵesta pŽssiďilitat͕ perƋƵğ͕ cal recŽrdar ƋƵe aƋƵest és
Ƶn prŽcediment ǀŽlƵntari i amistós. Unes sitƵaciŽns ƋƵe ŽďliŐƵen al mediadŽr a
infŽrmar al sŽl·licitant dels seƵs drets i deiǆa cŽnstăncia de l’intent de mediació encara
ƋƵe siŐƵi infrƵctƵós.
/͕ Įns i tŽt͕ tal i cŽm recŽneiǆ el cap de l’eƋƵip mediadŽr de la amďra͗” Tamďé hi ha
mediaciŽns ƋƵe s’han de sƵspendre perƋƵğ les parts nŽ respecten les reŐles de ũŽc i el
mediadŽr nŽ té més remei ƋƵe Įnalitzar el prŽcediment. fŽrtƵnadament aƋƵest cas
ha siŐƵt mŽlt minŽritari.
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Encara ƋƵe͕ seŐŽns Vicente͗ “pŽdríem dir ƋƵe aprŽǆimadament el 50% dels casŽs s’ha
arriďat a Ƶn acŽrd amistós͕ ďé siŐƵi pactant Ƶna mŽratòria en el paŐament͕ planteũant
Ƶn pla de paŐaments alternaƟƵ͕ inclús cŽndŽnaciŽns tŽtals Ž parcials”.
Voluntat de conƟnuïtat
En Őeneral͕ la nŽstra enƟtat ǀalŽra pŽsiƟǀament aƋƵesta acció͕ tŽt i ƋƵe entenem ƋƵe
hi ha mŽlt marŐe de millŽra. Una iniciaƟǀa ƋƵe ens ha prŽpŽrciŽnat Ƶna eina per
cŽl·laďŽrar de la mă amď ũƵntaments de l’entŽrn cŽm el de ^aďadell Ž ^ant QƵirze del
Vallğs͕ i ƋƵe entenem ƋƵe nŽ hem de deiǆar mŽrir. Una ǀŽlƵntat ƋƵe cal cŽnsŽlidar͕
perƋƵğ seŐŽns DiƋƵel ÀnŐel Vicente͗“és necessari Ƶn esfŽrĕ didăcƟc ǀers la ciƵtadania
per ƋƵğ entenŐƵin ƋƵğ és la mediació i les seǀes aǀantatŐes. ^eră ǀital per l’ğǆit
d’aƋƵesta iniciaƟǀa͕ la cŽl·laďŽració amď les dministraciŽns lŽcals i altres niǀells i amď
altres insƟtƵciŽns͕ ƋƵe tamďé apŽstin per aƋƵest trămit cŽnciliadŽr”.

http://cpropietatsbd.com/mediacio-gratuita-corvid-19/
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Wer úlƟm͕ el cap de mediació de la amďra apƵnta ƋƵe la mediació a casa nŽstra͕ i a tŽt
l’Estat͕ és Ƶn instrƵment massa descŽneŐƵt i Įns i tŽt amď pŽc recŽneiǆement. / en
aƋƵest senƟt͕ ha apƵntat ƋƵe͗ “caldria Ƶna implicació mŽlt més directa i decidida de les
dministraciŽns WúďliƋƵes͕ especialment la de JƵsơcia͕ per tal d’impƵlsar la mediació
cŽm a mitũa úƟl per a la sŽlƵció de cŽnŇictes͕ sŽďretŽt pels aǀantatŐes ƋƵe té͗ ƌĂƉŝĚĞƐĂ͕
Ňeǆiďilitat ecŽnòmica i ǀalidesa ũƵrídica͕ sŽďre la ǀida ũƵdicial͕ ũa de per siĐŽůͼůĂƉƐĂĚĂ͘͟
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http://www.cesabadell.cat/es

dƌĞƐƉĂƌƟƚƐƉĞƌĨĞƌƉŽƐƐŝďůĞĞůƐŽŵŶŝĂƌůĞƋƵŝŶĂƚ͊
VŽlem dedicar Ƶn espai del nŽstre ďƵtlleơ al primer eƋƵip del entre d’EspŽrts
^aďadell F͕ ƋƵe 9 anǇs després tŽrnară a dispƵtar de nŽƵ Ƶn plaǇͲŽī d’ascens a la
^eŐŽna Diǀisió  del fƵtďŽl estatal. Després d’Ƶna ďŽna tempŽrada͕ Žn l’eƋƵip
arleƋƵinat ha Žstentat el lideratŐe de la cateŐŽria dƵrant mŽltes ũŽrnades͕ la
cŽmpeƟció es ǀa haǀer de sƵspendre deŐƵt a la pandğmia sanităria del ŽǀidͲ19͕
prŽǀŽcant Ƶna sitƵació eǆcepciŽnal mai aďans ǀiscƵda.
iǆí dŽncs͕ la RFEF ǀa idear Ƶn nŽƵ fŽrmat de plaǇͲŽī d’ascens͕ ƋƵe es dispƵtară en
Ƶna seƵ única͕ a l’estadi EƵeǀŽ DiradŽr͕ de la ciƵtat d’lŐesires. >’eƋƵip ǀallesă haƵră
de sƵperar 3 eliminatòries a parƟt únic si ǀŽl acŽnseŐƵir l’anhelat retŽrn a la seŐŽna
diǀisió.
>a ciƵtat i sŽďretŽt els aĮciŽnats arleƋƵinats ǀiƵen amď il·lƵsió els dies preǀis a la
dispƵta de la cŽmpeƟció i͕ a parƟr d’Ƶna iniciaƟǀa ciƵtadana͕ des de diferents enƟtats
s’ha prŽcedit a penũar la ďandera arleƋƵinada a les faĕanes͕ cŽm a mesƵra de
recŽlzament i sƵpŽrt a l’eƋƵip daǀant del repte espŽrƟƵ ƋƵe ha d’afrŽntar.
Des de la amďra de la WrŽpietat Urďana de ^aďadell ens adherim al sƵpŽrt
insƟtƵciŽnal de ^aďadell a l’eƋƵip de la nŽstra ciƵtat͕ i hem penũat la ďandera
arleƋƵinada a la seƵ de les nŽstres ŽĮcines al carrer Earcís Giralt͕ 50.
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>ĂƉĂŶĚğŵŝĂĚĞůĂŽǀŝĚͲϭϵƌĞŽďƌĞĞůĚĞďĂƚ
de la necessitat de construir l’Hospital Ernest LLuch
>a pandğmia de la ŽǀidͲ19 ha creat Ƶna crisi sanităria sense precedents al sistema
sanitari i hŽspitalari de casa nŽstra per les mancances de material i espais haďilitats per
atendre a tŽtes les persŽnes afectades per aƋƵesta malalƟa. Una realitat de manca de
recƵrsŽs ƋƵe ha despertat Ƶna anƟŐa reǀindicació a la ciƵtat de erdanǇŽla i a les
ǀeŢnes RipŽllet i DŽntcada i Reiǆac͕ la necessitat d’apŽstar d’Ƶna manera deĮniƟǀa per
la cŽnstrƵcció del ƋƵe s’haƵria d’anŽmenar ,Žspital Ernest >lƵch.
Una demanda d’aƋƵest territŽri ƋƵe haƵria de dŽnar respŽsta assistencial a més de
200.000 persŽnes ƋƵe͕ a hŽres d’ara͕ tenen l’,Žspital TaƵlí cŽm el seƵ centre
hŽspitalari de referğncia͕ i ƋƵe cŽm s’ha pŽŐƵt cŽmprŽǀar els darrers mesŽs sŽǀint es
ǀeƵ desďŽrdat per la demanda tant dels ǀeŢns de ^aďadell͕ cŽm en aƋƵest cas͕ de les
lŽcalitats ƋƵe fŽrmen part del seƵ entŽrn més pròǆim.

https://www.youtube.com/watch?v=GHjccLOKvbQ

Una peƟció ƋƵe ha sŽrŐit en paraƵles del mateiǆ alcalde de erdanǇŽla͕ arlŽs Žrdón͕
ƋƵe hŽ ha eǆpressat mitũanĕant els seƵs perĮls a les ǆarǆes sŽcials͕ i ƋƵe ha reďƵt el
sƵpŽrt de reŐidŽrs d’altres parƟts pŽlíƟcs ƋƵe tamďé apŽsten per intentar acŽnseŐƵir
aƋƵesta cŽnstrƵcció per millŽrar l’atenció mğdica als ǀeŢns d’aƋƵestes tres pŽďlaciŽns.

L’ Ajuntament de Granollers engega la campanya:
͞DĞů͛ĞƐƟŵŽ͕ĠƐ'ƌĂŶŽůůĞƌƐ͟ƉĞƌĂũƵĚĂƌĞůƉĞƟƚĐŽŵĞƌĕ
>a pandğmia de la ŽǀidͲ19 ha prŽǀŽcat Ƶna crisi sanităria sense precedents͕ però de
retrƵc el cŽnĮnament estricte ƋƵe hem paƟt ha afectat de manera directa i impŽrtant
a les acƟǀitats ecŽnòmiƋƵes͕ empreses Őrans i sŽďretŽt el cŽmerĕ de prŽǆimitat. En
aƋƵest senƟt͕ Ƶna de les mesƵres ƋƵe ha enŐeŐat l’ũƵntament de GranŽllers ha estat
la campanǇa “De l’esƟmŽ͕ és GranŽllers”. Una acció de prŽmŽció de la ciƵtat ƋƵe
seŐŽns s’apƵnta des del cŽnsistŽri lŽcal pretén “pŽtenciar el cŽmerĕ de ďarri i tamďé
l’ămďit ŐastrŽnòmic de la ciƵtat”.  més͕ per dŽnarͲhi Ƶn ressò a les ǆarǆes sŽcials i ferͲ
hŽ ǀiral s’ha creat Ƶn ǀideŽclip͕ aprŽĮtant la lletra de la cŽneŐƵda canĕó “>a peƟta
Ramďla del WŽďle ^ec”͕ del cantaƵtŽr esk Freiǆas͕ interpretat per ell mateiǆ i la
cantant ŐranŽllerina >aila >lach͕ i prŽtaŐŽnitzada pels cŽmerciants i restaƵradŽrs.
Els creadŽrs de la campanǇa͕ VideŽstƵdi͕ ĂƐƐĞŐƵƌĞŶƋƵe han apŽstat perƵŶĐŽůŽƌ
principal͗el ǀermell perƋƵğ transmet enerŐia͕ ǀalenƟa i senƟment. El llanĕament de la
campanǇa s’ha fet a les ǆarǆes sŽcials de l’ũƵntament de GranŽllers (@ŐranŽllers.cat)
a www.ŐranŽllers.cat i/Ž al www.ǀisitŐranŽllers.cŽm.  hŽres d’ara͕ el ǀídeŽ
prŽmŽciŽnal acƵmƵla ũa Őaireďé ƋƵinze mil ǀisƵalitzaciŽns.
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L’INCASOL amplia de 2 a 4 mesos el termini per dur a
ƚĞƌŵĞĞůĚŝƉžƐŝƚĚĞĮĂŶĐĞƐĚĞůƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐĚĞůůŽŐƵĞƌ
>a sitƵació prŽǀŽcada per la pandğmia de la ŽǀidͲ19 ǀa sƵpŽsar ƋƵe els terminis per la
presentació dels cŽntractes de llŽŐƵers daǀant l’/nsƟtƵt atală del ^òl i el cŽnseƋüent
dipòsit de Įances tal i cŽm ŽďliŐa la llei d’arrendaments Ƶrďans (>U) en el seƵ arƟcle
36 ƋƵedés sƵspğs Ƶn cŽp es ǀa estaďlir l’estat d’alarma a parƟr del dia 13 de marĕ.
En aƋƵest senƟt͕ tŽts els cŽntractes ƋƵe s’haǀien de presentar daǀant l’ŽrŐanisme
púďlic dƵrant aƋƵests mesŽs ǀan ǀeƵre interrŽmpƵt el seƵ termini͕ i Įns l’1 de ũƵnǇ nŽ
es ǀa tŽrnar a reacƟǀar el calendari per a la presentació dels mateiǆŽs. iǆí͕ per
eǆemple͕ Ƶn cŽntracte siŐnat el 5 de marĕ͕ ǀa ǀeƵre interrŽmpƵt el seƵ termini el dia
14 de marĕ͕ i per tant͕ Ɵndria tŽt ũƵnǇ i ũƵliŽl per dipŽsitar la Įanĕa͕ menǇs els nŽƵ dies
ƋƵe ǀan del 5 al 14 ƋƵe era els temps preǀi a la cancel·lació dels terminis.

ĚǀĞƌƟŵĞŶƚĂůƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐ͊
ModiĮcació terminis Įances
 parƟr delϮϯĚ͛ĂďƌŝůĚĞůϮϬϮϬ des de l’ŽrŐanisme púďlic s’ha cŽmƵnicat ƋƵe tŽts els
cŽntractes siŐnats des d’aƋƵest mes en endaǀant ǀeƵran aƵŐmentat en el dŽďle de
termini la pŽssiďilitat per tal d’estaďlir el reŐistre del cŽntracte de llŽŐƵer͕ ďé ũa siŐƵi
d’haďitatŐe haďitƵal i/Ž ús diferent͕ i per tant͕ es passa dels 2 mesŽs ƋƵe era el termini
leŐal estaďlert i ŽĮcial͕ a Įns a ƋƵatre els mesŽs a parƟr d’ara en endaǀant.
Document rescissió imprescindible a les cancel·lacions de Įances
 més͕ cal recŽrdar a tŽts els prŽpietaris ƋƵe Ƶna de les peƟciŽns ƋƵe fa /E^L>
eǆpressament a parƟr de la sitƵació prŽǀŽcada per la pandğmia de la ŽǀidͲ19͕ és la
presentació͕ de manera ŽďliŐatòria͕ del dŽcƵment de rescissió ƋƵe cal siŐnar entre
amďdƵes parts (prŽpietari i/Ž llŽŐater) per tal de dŽnar per Įnalitzat el cŽntracte i
pŽder realitzar el trămit de cancel·lació de Įanĕa dipŽsitada a l’ŽrŐanisme púďlic.

€
ŽŶƚƌĂĐƚĞ>ůŽŐƵĞƌ
,ĂďŝƚĂƚŐĞͬjƐĚŝĨĞƌĞŶƚ

ZĞƉƌĞŶĞŶĞůƐƚĞƌŵŝŶŝƐ
ƉĞƌĚŝƉŽƐŝƚĂƌĮĂŶĐĞƐ

ůĚŝƉžƐŝƚĚĞĮĂŶĐĞƐ
ƉĂƐƐĂĚĞϮĂϰŵĞƐŽƐ
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>ĂWůƵƐǀăůƵĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝůĂ:ƵƌŝƐƉƌƵĚğŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞŶƚ
Ens hem de remƵntar primer de tŽt en la ^entğncia númerŽ 59/2017 d’11 de maiŐ del
2017 del Tribunal ConsƟtucional ƋƵe ǀa capŐirar la WlƵsǀălƵa DƵnicipal (/mpŽst sŽďre
l’/ncrement de ValŽr dels TerrenǇs de EatƵralesa Urďana Ž //VTEU) eliminant
l’ŽďliŐació de saƟsferͲlŽ en tŽts aƋƵells sƵpòsits Žn nŽ s’acrediƟn ŐƵanǇs reals en la
transmissió d’Ƶn immŽďle.
Werò aďans d’entrar en matğria͕ cal fer cinc cğnƟms sŽďre la WlƵsǀălƵa DƵnicipal͕ ¿ƋƵğ
Őraǀa͍ ¿ƋƵi el ŐesƟŽna͍ / sŽďre tŽt ¿ƋƵan s’ha de paŐar͍
Estem daǀant d’Ƶn impŽst mƵnicipal de carăcter directe ƋƵe Őraǀa les transmissiŽns de
la prŽpietat dels terrenǇs de natƵralesa Ƶrďana͕ no rúsƟca͕ mitũanĕant ƋƵalseǀŽl ơtŽl.
En aƋƵests casŽs el ǀalŽr relleǀant a efectes de calcƵlar la ƋƵanƟa del triďƵt és
sŽlament el ǀalŽr del sòl sense tenir en cŽnsideració les cŽnstrƵcciŽns ƋƵe pƵŐƵin
eǆisƟr.
Wer a determinar el sƵďũecte passiƵ Ž ŽďliŐat triďƵtari daǀant de l’dministració s’ha
de diferenciar entre aƋƵells casŽs Žn parlem de transmissiŽns a ơtŽl lƵcraƟƵ i/Ž a ơtŽl
Žnerós. En el primer sƵpòsit͕ són les persŽnes ƋƵe adƋƵireiǆen el ďé immŽďle les
ŽďliŐades a paŐar (herğncia͕ dŽnaciŽns͕ etc.). En canǀi͕ en el seŐŽn͕ seră l’ŽďliŐat
triďƵtari aƋƵell ƋƵi transmet la prŽpietat͕ el ǀenedŽr Ž transmitent.
Feta aƋƵesta ďreƵ intrŽdƵcció sŽďre alŐƵns dels aspectes més relleǀants d’aƋƵest
triďƵt de ŐesƟó mƵnicipal͕ cal parlar sŽďre la WlƵsǀălƵa DƵnicipal a la prăcƟca i el seƵ
aďast després de reiterada ũƵrisprƵdğncia ƋƵe cŽmentarem ďreƵment.
El TriďƵnal ŽnsƟtƵciŽnal amď la citada ^entğncia ǀa determinar͕ en Őrans termes͕
l’aďast de la WlƵsǀălƵa estaďlint ƋƵe sŽlament s’estară ŽďliŐat a saƟsfer l’impŽrt del
triďƵt en aƋƵells casŽs Žn deŐƵt a la transmissió eǆisteiǆi͕ pel sƵďũecte passiƵ͕ un
increment de ǀalor. En altres paraƵles͕ en aƋƵells sƵpòsits Žn eǆisteiǆi Ƶn ďeneĮci real.
^ense increment de ǀalŽr nŽ eǆisteiǆ capacitat ecŽnòmica ƋƵe siŐƵi sƵscepƟďle de ser
Őraǀada amď fŽnament de l’arƟcle 31.1 E i per tant seria Ƶn impŽst amď carăcter
cŽnĮscatŽri.
De tŽtes maneres͕ mŽlts ũƵntaments seŐƵeiǆen intentant recaptar dit triďƵt iŐnŽrant
la reiterada JƵrisprƵdğncia͕ ũa ƋƵe ƵƟlitzen l’increment del ǀalŽr cadastral del terrenǇ
per arŐƵmentar ƋƵe hi ha haŐƵt Ƶn ďeneĮci ecŽnòmic͕ iŐnŽrant per cŽmplet la
diferğncia entre el ǀalŽr de ǀenda i de cŽmpra reals del ďé immŽďle. ^’ha de tenir mŽlt
present ƋƵe l’aƵŐment del ǀalŽr cadastral d’Ƶn terrenǇ nŽ ŽďliŐa a paŐar la WlƵsǀălƵa͕
el ƋƵe és relleǀant͕ són els ǀalŽrs de cŽmpra i ǀenda i ƋƵe eǆisteiǆi Ƶna diferğncia
pŽsiƟǀa entre els mateiǆŽs͕ tal cŽm hŽ ha fet cŽnstar el TriďƵnal ^Ƶprem amď la
resŽlƵció de 6 de ũƵliŽl del 2018 i el TriďƵnal ^ƵperiŽr de JƵsơcia d’raŐó amď la
sentğncia de 27 de setemďre de 2018.
Antoni Quintana Petrus
ĚǀŽĐĂƚŝWƌĞƐŝĚĞŶƚĂŵďƌĂWƌŽƉŝĞƚĂƚ^ĂďĂĚĞůů
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L’ Administració de les Comunitats de Propietaris
ĞŶŵĂŶƐĚ͛ƵŶĂŐĞƐƟſƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĂŵďĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ
Els anǇs 60 i 70 's ǀan sƵpŽsar Ƶna crescƵda mŽlt impŽrtant pel ƋƵe fa al nŽmďre
d'haďitants de mŽltes ciƵtats per l'arriďada de mŽltes persŽnes immiŐrades d'altres
zŽnes de l'estat espanǇŽl. Un fet ƋƵe tamďé es ǀa prŽdƵir a ^aďadell͕ i ƋƵe ǀa sƵpŽsar
tamďé la cŽnstrƵcció d'Ƶn Őran nŽmďre d'ediĮcis amď diferents plantes i haďitatŐes
ƋƵe haǀien d'encaďir a famílies senceres i ƋƵe canǀien el perĮl de la ciƵtat de cŽm
l'haǀíem cŽneŐƵda Įns aƋƵell mŽment.
Una nŽǀa manera de ǀiƵre ƋƵe ǀa cŽmpŽrtar tamďé ƋƵe s'estaďlissin Ƶn cŽnũƵnt
d'enƟtats per tal de millŽrar la cŽnǀiǀğncia (assŽciació de ǀeŢns) i reiǀindicar millŽres
de ďarri͕ i tamďé a cada ediĮci es ǀan cŽnsƟtƵir les cŽmƵnitats deƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐƋƵe
treďallaǀen per fer pŽssiďle dŽnar respŽsta a les necessitats dels elements cŽmƵns ƋƵe
fŽrmaǀen part del seƵ ediĮci i/Ž Įnca cŽmparƟda.
En aƋƵest senƟt͕ dƵrant dğcades aƋƵesta acƟǀitat s'ha dƵt a terme per part dels
mateiǆŽs ǀeŢns amď tŽrns rŽtatŽris͕ cŽntemplats a la llei͕ pel ƋƵe fa a la presidğncia i Ž
ǀicepresidğncia de les cŽmƵnitats per tal de resŽldre les mínimes incidğncies
(reparació de peƟts desperfectes i/Ž cŽďrament ƋƵŽtes mensƵals).
D'Ƶn temps enĕă͕ però͕ aƋƵesta acƟǀitat s'ha tŽrnat cada ǀeŐada més cŽmplicada per
als ǀeŢns͕ sŽďretŽt arran del creiǆement de la nŽrmaƟǀa ǀiŐent i les ŽďliŐaciŽns leŐals
ƋƵe se'n deriǀen͕ tamďé per aƋƵells ƋƵe actƵen cŽm a presidents Ž respŽnsaďles
d'aƋƵesta. Una sitƵació ƋƵe ha pŽrtat ƋƵe mŽltes cŽmƵnitats deƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐ apŽsƟn perƋƵğ
siŐƵin prŽfessiŽnals͕ cŽm els de la nŽstra enƟtat͕ ƋƵi ŐesƟŽnin el dia a dia de la seǀa
cŽmƵnitat i actƵŢn en tŽtes aƋƵelles sitƵaciŽns cŽmprŽmeses per la disparitat de
criteris entre prŽpietaris͕ sŽǀint͕ per descŽneiǆement de la leŐislació ǀiŐent eǆistent.
La morositat ǀeïnal, un problema creixent
Un dels Őrans reptes als ƋƵals s'enfrŽnta ƋƵalseǀŽl cŽmƵnitat deƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐés la creiǆent
mŽrŽsitat per part de persŽnes ƋƵe nŽ cŽmpleiǆen amď la seǀa ŽďliŐació de fer els
paŐaments pactats entre els ǀeŢns͕ ďé ũa siŐƵi͕ per manca de recƵrsŽs ecŽnòmics Ž per
discrepăncies determinades ƋƵe els pŽrten a neŐarͲse a fer la seǀa ŽďliŐada apŽrtació
als cŽmptes cŽmƵns.
És per aiǆò͕ ƋƵe des de la amďra de la WrŽpietat͕ el nŽstre eƋƵip respŽnsaďle de
cŽmƵnitats͕ amď Őran i llarŐa eǆperiğncia en aƋƵest ƟpƵs de ŐesƟó͕ apŽsta per fer Ƶn
cŽntrŽl cŽnƟnƵat d'aƋƵestes incidğncies. / en casŽs de mŽrŽsitat͕ es fa Ƶna primera
reclamació amistŽsa al ǀeí ƋƵe ha deiǆat de cŽmplir amď les seǀes ŽďliŐaciŽns͕ per
saďerͲne els mŽƟƵs͕ i en darrera instăncia si nŽ es rep Ƶna respŽsta pŽsiƟǀa͕ es deriǀa
el cas als nŽstres serǀeis ũƵrídics per tal d'emprendre acciŽns ũƵdicials͕ si aiǆí tamďé hŽ
demanen la resta de ǀeŢns de la Įnca͕ prğǀia cŽmƵnicació en JƵnta EǆtraŽrdinăria.
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La documentació imprescindible que cal tenir
ǀŝŐĞŶƚƐŝĞƚƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝĚ͛ƵŶŚĂďŝƚĂƚŐĞ

En aƋƵest cas ens ǀŽlem centrar en 2 dels dŽcƵments ƋƵe resƵlten imprescindiďles͕
tant a l’hŽra de fŽrmalitzar Ƶn llŽŐƵer cŽm Ƶna cŽmpraǀenda͕ ũa ƋƵe la leŐislació ǀiŐent
aiǆí ens hi ŽďliŐa.
Wer Ƶna ďanda cal tenir ǀiŐent la cèdula d’habitabilitat. ƋƵest és Ƶn dŽcƵment
administraƟƵ ƋƵe és necessari per acreditar ƋƵe l’haďitatŐe ƋƵe ǀŽlem llŽŐar Ž ǀendre
és apte per ser desƟnat haďitatŐe haďitƵal i ƋƵe cŽmpleiǆ tŽtes les cŽndiciŽns
tğcniƋƵes d’haďitaďilitat ƋƵe li són eǆiŐiďles leŐalment
Wer Ƶna altra ďanda cal ƋƵe ƟnŐƵem ǀiŐent tamďé el cerƟĮcat d’eĮciència energèƟca͕
ƋƵe és Ƶn cerƟĮcat ƋƵe inclŽƵ la infŽrmació relaƟǀa a l’eĮciğncia enerŐğƟca de
l’immŽďle amď l’ŽďũecƟƵ ƋƵe els nŽƵs prŽpietaris Ž inƋƵilins la pƵŐƵin cŽmparar i
aǀalƵar. ƋƵesta cerƟĮcació͕ realitzada per Ƶn tğcnic cŽmpetent͕ s’inscriƵ a l’/EE͕
ƋƵe assiŐna Ƶna eƟƋƵeta a l’immŽďle amď Ƶna ƋƵaliĮcació enerŐğƟca ƋƵe es mesƵra
en lletres (de la ͕ més eĮcient a la G͕ menǇs eĮcient).
Des de la amďra Ƶs recŽmanem ƋƵe Ƶs deiǆeƵ assessŽrar per prŽfessiŽnals del sectŽr͕
ƋƵe Ƶs pƵŐƵin indicar ƋƵğ és necessari en cada mŽment i͕ en cas de dƵďte Ž de ǀŽler
assƵmir la cŽmercialització de manera indiǀidƵal͕ recŽrdem ƋƵe dispŽsem d’assessŽria
ũƵrídica͕ tğcnica i Įscal per ƋƵalseǀŽl prŽcés͕ ũa ƋƵe dispŽsem de prŽfessiŽnals prŽpis
ƋƵe pŽden Žrientar Ž realitzar ƋƵalseǀŽl de les ŐesƟŽns necessăries͕ tant pel ƋƵe fa
referğncia a les inspecciŽns tğcniƋƵes͕ cŽm a la tramitació administraƟǀa d’aƋƵesta
dŽcƵmentació͕ aiǆí cŽm tamďé a la cŽmercialització de la Įnca amď les millŽrs
ŐaranƟes.

Cent anys al servei dels propietaris

http://cpropietatsbd.com/serveis/certificats-energetics/

http://cpropietatsbd.com/serveis/cedula-dhabitabilitat/

^i Ƶs esteƵ planteũant ǀendre Ž llŽŐar Ƶn pis hi ha Ƶna sğrie de dades i dŽcƵmentació
ƋƵe resƵlten imprescindiďles per la seǀa cŽrrecta cŽmercialització͕ ũa siŐƵi de manera
priǀada Ž a traǀés d’alŐƵn prŽfessiŽnal del sectŽr.
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