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Estem passant uns moments molt difícils. Ningú s’hagués pogut imaginar el que ha
succeït des de que va començar la pandèmia a la llunyana Xina, i que a par r del passat
mes de març, de sobte, ens l’hem trobada a casa, amb milers de persones difuntes,
comerços i indústries tancades, mul plicació d’ERTES i encara amb un nombre important
de molts malats hospitalitzats. Un cop passades unes eternes setmanes de con nament,
sembla que està tornant a sor r el sol i que la primavera ens ha donat nou oxigen per
reiniciar el que se’n diu la “nova normalitat”, i així esperem que, si som responsables
individual i col·lec vament, podrem tornar a abraçar els nostres pares i lls i par cipar del
caliu de les amistats i de les coses boniques que existeixen a la naturalesa i al nostre
entorn.
En primer lloc la Cambra de la Propietat Urbana vol solidaritzar-se amb els que han
perdut persones es mades i en unes circumstàncies inimaginables. També a tots aquells
que com a conseqüència de la declaració de l’Estat d‘Alarma proclamat sobretot per raons
sanitàries, han perdut llocs de treball i la seva capacitat econòmica s’ha vist molt afectada.
Però arribat a aquest punt, hem de ser op mistes com diuen tots el rètols d’aquest
butlle i hem de mirar endavant amb il·lusió, intentant oblidar aquest malson viscut per
una banda, però al mateix temps aprendre del que ha succeït per oferir encara un millor
servei en el futur, u litzant les eines que les noves tecnologies ens ofereixen per arribar a
atendre les vostres necessitats en qualsevol nova circumstància.
Tot l’equip de persones que portem la Cambra de la Propietat Urbana hem volgut
enviar-vos un “butlle especial” que recull molta i able informació de com estan les coses
en aquests moments i brindem tot l’ajut que sigui necessari pel futur immediat, per
superar aquestes fases de descon nament, buscant oferir sempre les millors solucions a
les diverses situacions que esdevindran però, d’això n’es c convençut, podrem assolir la
nostra tasca de servei a la Propietat Urbana i trobarem les respostes a tots el problemes
que us afec n i ens vulgueu consultar.
Res més, demanar que ngueu una mica més de paciència i esperem que l’ajut de
la nostra Corporació i del seus professionals a través de les tres o cines obertes al vostre
servei puguin alleugerir i resoldre els possibles i probables dubtes que sorgiran en aquesta
nova realitat.
Una cordial salutació en nom de totes i de tots.
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1.Informació - Covid19

El passat dia 14 de març el Govern espanyol va declarar l'estat d'alarma
per a tot el territori estatal amb unes conseqüències directes a tota
l'ac vitat econòmica i sobretot a la mobilitat de les persones, ja que de
manera gairebé paral·lela es va demanar el con nament de la ciutadania a
casa seva.
Una mesura excepcional que buscava sobretot fer front a la propagació de
la pandèmia de la Covid-19 que s'estava estenent de manera evident i que
un mes i mig després ha provocat més de 200.000 afectats a tota Espanya
i gairebé 25.000 morts a tot l'estat per culpa d'aquesta crisi sanitària .
Unes mesures de con nament extremes que la darrera setmana el Govern
ha exibilitat sobretot pels sectors més necessaris i també pel conjunt de
treballadors, i que sembla que de mica en mica , un cop els experts han
donat el seu vis plau, per la remissió del virus i el descens d'afectacions,
s'aniran aplicant també a la resta de la ciutadania (gent gran, nens,
persones amb di cultats de mobilitat, etc.)
En aquest sen t, el Govern central ha informat de la voluntat d'establir un
pla de desescalada del descon nament que comptarà amb un seguit de
diferents fases, per aconseguir arribar allò que han anomenat la "nova"
normalitat i que tothom pugui fer ús dels espais comuns, tot i la necessitat
de con nuar prenent un seguit de mesures de prevenció sanitària durant
força temps.

QUATRE FASES DIFERENTS
Fase 0

1a quinzena maig*
Passejar

Fase 1

Comerç minorista
i perruqueries

Reobertura de terrasses

Comerços al 30%

Obertura Hotels

Obertura d’alguns
col·legis i escoles
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Vetlles

Restaurants
servei a taula

1a quinzena juny
Viatges a 2ones
residències

Fase 3

Restaurants només
menjar per emportar

2a quinzena maig
Reunions grups reduïts

Fase 2

Esport a l’aire lliure

2a quinzena juny
Contacte social
més normalitzat

Treball presencial

Viatges entre províncies

Platges però amb
distància seguretat
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2.Informació - Covid19

Mediació gratuïta als afectats per la Covid19
A conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19 i dins de les
mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic que comportarà,
s'ha publicat el "Real Decreto Ley 11/2020", de 31 de març i el "Real
Decreto Ley 15/2020", de 21 d'abril, que estableixen, entre altres
qües ons, mesures per ajornar o condonar parcialment el pagament de
rendes per les persones arrendatàries d'habitatge o locals de negoci que
es trobin amb situació de vulnerabilitat quan l'arrendador és una empresa,
en tat pública o un gran tenidor, però deixa al marge o fa simplement
recomanacions pel que fa als arrendaments d'habitatges i de locals de
negoci (fora de l'àmbit assenyalat), amb la con ança que les mateixes
parts implicades puguin acordar o pactar el per nent, dins de l'autonomia
de la voluntat.
En aquest context, on les empreses han hagut de suspendre la seva
ac vitat i les persones siques s'han trobat amb una reducció important
dels seus ingressos, conscients que en l'àmbit privat no sempre les
negociacions entre les parts acaben amb un acord, la Cambra de la
Propietat Urbana i la Cambra de Comerç de Sabadell, com a corporacions
amb competències de mediació, posen a disposició dels seus socis i els
ciutadans en general, el servei de MEDIACIÓ com a mitjà voluntari i
alterna u a un procés judicial per a la resolució de con ictes entre
propietaris i arrendataris, evitant la confrontació directa entre les parts i el
col·lapse de l'Administració de Jus cia, amb la intervenció d'una tercera
persona imparcial, que mediarà entre les parts per trobar un acord.

CAMBRA DE LA
PROPIETAT URBANA
DE
SABADELL I COMARCA
.......................................................
Cent anys al servei dels propietaris

Cambra de Comerç de Sabadell

Per iniciar el procés caldrà omplir la sol·licitud que es pot descarregar de la
pàgina principal de la nostra web i enviar-la per correu electrònic a:
info@cpropietatsbd.com Seran gratuïtes totes aquelles mediacions
relacionades amb arrendaments d’habitatge o de local de negoci i que es
presen n durant el mes de maig de 2020.

Fem Ciutat!
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3.Informació - Covid19

Quins llogaters es poden acollir
al Decreto Ley 11/2020?
El passat dia 30 va entrar en vigor, el nou Real Decreto Ley 16/2020, que
suposa una pròrroga del termini per a la sol·licitud de moratòria o
condonacions per part dels llogaters afectats per la pandèmia de la
COVID19 als propietaris d’habitatges i/o locals arrendats.
La nalització del primer Real Decreto Ley 11/2020 nalitzava el dia 2 de
maig i s’ha ajornat, amb aquesta nova mesura, durant tres mesos ns el
proper dia 30 de juliol. Més marge de temps, doncs, per a totes aquelles
persones que formen part del col·lec u de vulnerabilitat econòmica, i que
puguin acreditar que la caiguda d’ingressos provocats per la pandèmia els
di culta complir amb les seves obligacions contractuals.
En aquest sen t, cal recordar que el Real Decreto Ley inicial diferenciava
dos pus de propietaris, per un costat els Grans Tenidors (+ 10 Immobles,
Empresa o En tat Pública) a qui obligava a acceptar les condicions per
part dels llogaters un cop acreditada la manca de recursos per part dels
llogaters, i d’altra banda els pe ts propietaris, a qui feia una recomanació
en el sen t d’intentar trobar punts d’acord, però deixant oberta la
possibilitat a refusar les propostes que rebessin per part dels inquilins de
del seu habitatge o local.

Resposta dins dels 7 dies hàbils següents

Propietaris
(+10 habitatges)

Llogaters Afectats
Covid19

de 4 mesos).

Empresa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

temporal i extraordinari o condonació, total o parcial, del
pagament de la renda

Propietari Menor

Resposta propietari dins dels 7 dies hàbils.

Llogaters Afectats
Covid19
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Xarxes Socials per a conèixer les
CAMBRA PROPIETAT
URBANA DE SABADELL
I COMARCA

La situació d’aïllament social que hem pa t mo vada per la pandèmia de la Covid19, i
la impossibilitat de tenir contacte sic amb els nostres associats ha fet que des de la
nostra en tat hàgim evidenciat la necessitat de fer una aposta decidida pel món
digital com a una eina imprescindible pel futur dels propers anys de la Cambra de la
Propietat Urbana de Sabadell i Comarca. Per aquest mo u, hem creat diferents per ls
a les xarxes socials (Facebook, Twi er, Instagram, Youtube) que volen també ser
altaveu de les darreres novetats que apareguin a l’àmbit de l’habitatge i de comunicar
també els nostres serveis i posicionaments ins tucionals de les diferents norma ves
que vagin apareixen. Una eina que entenem molt estesa dintre de la població a
l’actualitat que sovint és seguidora d’alguna o de varies d’aquestes aplicacions, i que
ens agradaria que també fessin, ben aviat, un m’agrada a les nostres pàgines i ens
ajudin a créixer convidant a tothom que entenguin que les nostres aportacions els
poden ser interessants.

Cambra Propietat Urbana Sabadell i Comarca

cpropietatsbd

Cambra Propietat Urbana Sabadell i Comarca

@cpropietatsbd

Campanya de la Renda 2019
amb preus reduïts pels socis
Les obligacions del contribuent romanen tot i la crisi de salut per culpa del
coronavirus (COVID19). Aquest any totes les persones siques residents a
Espanya, llevat dels que hagin rebut exclusivament lloguers per
rendiments del treball personal, igual o inferior a 22.000 euros d’un únic
pagador, estan obligats a fer la declaració dels ingressos, un fet que fa que
aquest procediment tributari sigui un dels més comuns i populars.

€

Per tal que els contribuents percebin les seves devolucions el més aviat
possible, l’Agència Tributària preveu, tal com estableix el calendari del
contribuent per aquest 2020, que la campanya de la renda del 2019
començarà aquest 1 d’abril, data en que es començarà a servir el termini
per a la presentació de les declaracions de renda.
La campanya presencial començarà el 13 de maig, ja que no es
contemplen canvis a causa del COVID-19, i estarà obert ns al 25 de juny.
Recordem a tots els socis/es que el fet de ser associat a la nostra en tat
suposa que nguin una rebaixa del preu en la confecció de la declaració de
la renda per part del nostre equip de professionals en scalitat.
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La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca va néixer fa, gairebé, cent
anys amb la voluntat de protegir els interessos dels propietaris davant d’un conjunt de
situacions que poguessin posar en qües ó la validesa dels seus drets davant les
ins tucions públiques i els organismes o cials. Durant aquesta llarga existència a la
ciutat, mica en mica, la nostra en tat s’ha conver t en un referent comarcal pel que fa
al coneixement de l’àmbit de l’habitatge i assessorament immobiliari a la ciutadania.
A més, des de la direcció de la nostra en tat es va decidir fa vint anys obrir una
primera delegació a la ciutat vallesana de Cerdanyola del Vallès, per intentar dotar
d’un servei de proximitat a par culars i professionals d’aquesta localitat i també de les
veïnes Ripollet i/o Montcada i Reixac.
I per úl m, ens enorgulleix comunicar a tots els associats de la nostra en tat, que la
Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell ha obert la seva segona delegació (tercera
o cina oberta al públic) a Granollers, capital del Vallès Oriental. Una aposta decidida i
engrescadora per part de la nostra direcció per créixer en volum de negoci, i sobretot,
per ajudar amb la nostra experiència de tants anys a una comarca amb un gran
potencial econòmic i poblacional.

c/Narcís Giralt nº50
Tel.(93) 725 09 24
cambra@cpropietatsbd.com

OFICINES OBERTES
AL PÚBLIC

Delegació Cerdanyola del V.
Passeig Cordelles nº33
Tel. (93) 692 34 35
cerdanyola@cpropietatsbd.com
Delegació Granollers
c/Girona nº56
Tel.(93) 727 67 39
cambra@cpugranollers.cat

Els nous temps i també la situació que ha provocat la pandèmia de la Covid19 han fet
que a la Cambra s’hagi plantejat la necessitat de posar-se a treballar per obrir una nova
o cina per donar servei a la gent, però en aquest cas virtual, amb resposta con nuada.
Un nova eina que ha de permetre a tothom gaudir dels serveis habituals de la nostra
en tat però gràcies a les noves tecnologies amb un suport digital que perme fer, per
exemple: consultes jurídiques en línia, descarregar arxius i/o comprar contractes.
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Mesures de prevenció sanitària
El conjunt de professionals de la Cambra s'han incorporat fa dues setmanes a les
o cines (Sabadell, Granollers, Cerdanyola del Vallès) i han atès tothom que hi ha
sol·licitat els nostres serveis intentant, com sempre, donar respostes a totes les seves
inquietuds, ara més que mai amb la situació d'incertesa provocada per la crisi de la
Covid-19. Una tornada però que no ha estat del tot normal a causa del conjunt de
mesures sanitàries de protecció contra el coronavius que hem establert per a protegir
qui treballa atenent a la gent i també als mateixos clients.
En aquest sen t, volem agrair la paciència i comprensió demostrada durant aquests
quinze dies a tothom que ens ha visitat per tal de realitzar algun tràmit a les nostres
instal·lacions i a totes aquelles persones que ho facin en el futur, ja que entenem que
aquesta situació de distanciament , pel que fa a les en tats que fem atenció al públic
ndrà una durada prolongada en el temps.

1. Ús obligatori de mascareta
protectora per al públic

2. Respectar distanciament social



3. Màxim dues persones per


Taulell atenció públic

mentre vostè és atès



a disposició dels clients

6. Fer pagaments amb targeta o
transferència si és possible



€

Taulell atenció públic

Gràcies a tothom!
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Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca

SOL·LICITUD MEDIACIÓ

Dades sol·licitant:

Cognoms i nom:
Adreça:

NIF:
Població:

CP:

Telèfons contacte:
Adreça correu electrònic:
Altres sol·licitants:
Cognoms i nom:

NIF:

Cognoms i nom:

NIF:

Dades de les persones amb qui es vol fer la mediació:

NIF:

Cognoms i nom:
Correu electrònic:

Telèfon:

Cognoms i nom:
Correu electrònic:

NIF:
Telèfon:

Cognoms i nom:
Correu electrònic:

NIF:
Telèfon:

Objecte Mediació:

x

Controvèrsia en relació al
pagament de la renda com
a conseqüència de l’estat
d’alarma declarat pel Govern

Observacions i/o Mo us:

*S’ha d’adjuntar còpia del contracte de
lloguer i de l’últim rebut o factura abonada

Sol·licito la mediació i accepto les disposicions i la tramitació regulada per la llei 15/2009, de 22
de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
.............................. a ............ d......................de 2020

Signatura sol·licitant

S’informa al firmant que, d’acord amb el que disposa la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales i el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,les dades personals facilitades s’integraran a un fitxer de la Cambra de la propietat Urbana de Sabadell I
comarca amb la finalitat de gestionar el servei de mediació familiar. Aquestes dades no es cediran fora dels casos previstos en aquesta normativa.
Les dades personals quedaran incorporades als fitxers titularitat de CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE SABADELL I COMARCA, amb CIF Q0875007G, i seran conservats except e
manifestació contrària de l’interessat. Si ho desitja, podrà exercir el seu dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades i demés reconeguts normativament dirigint-se al corre u
cambra@cpropietatsbd.com

CAMBRA DE LA
PROPIETAT URBANA
DE
SABADELL I COMARCA
.......................................................
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ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM
Índex General Nacional
Segons les estadísitiques oficials publicades per l’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA

IPC Base 2016

Nota informativa sense caràcter oficial
Mètode de càlcul d’actualizació de rendes:
Des de gener del 2002 la metodologia de l’IPC va ser renovada i es va introduir un nou
sistema de càlcul, que és el que actualment està vigent.
A la següent taula tenim un històric dels índexs (IPC base 2016) dels darrers set anys:

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

IPC 2020

104,202

104,078
103,679

2019
103,071
103,322
103,698
104,743
104,947
104,824
104,174
104,116
104,116
105,126
105,304
105,228

2018
102,071
102,208
102,329
103,174
104,104
104,376
103,628
103,776
104,029
104,991
104,876
104,405

2017
101,488
101,122
101,101
102,073
102,011
102,055
101,351
101,553
101,730
102,668
103,137
103,184

2016
98,556
98,208
98,838
99,531
100,074
100,537
99,806
99,934
99,939
101,081
101,447
102,049

2015
98,841
99,043
99,676
100,592
101,073
101,343
100,402
100,068
99,761
100,399
100,767
100,472

2014
100,162
100,118
100,432
101,235
101,258
101,286
100,334
100,492
100,645
101,114
101,044
100,455

2013
99,963
100,136
100,488
100,864
101,050
101,199
100,677
100,990
100,801
101,210
101,421
101,512

Per a actualizar les rendes, s’aplica la següent fòrmula:
- Renda inicial X

EXEMPLE :

IPC mes final
IPC mes inicial

i obtindrem la renda actualizada

DE MARÇ DE 2019 A MARÇ DE 2020
Renda inicial

103,679

i obtenim el resultat

103,698

L’ increment percentual a aplicar és:

Renta inicial x 0,999817

-0,018%
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#JoEmQuedoACasa
#ServeisEssencials
#JoActuo

#CambraPropietat

#Coneixement

#VocacióServei

#TOTANIRÀBÉ
La Cambra Propietat Urbana de Sabadell i Comarca
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