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La ‘nova realitat’ amb els
necessaris valors de sempre
En primer lloc des de la Cambra de la Propietat volem Ĩer una esmena a la totalitat del
que des de molts mitjans de comunicació, i sobretot, des dels orŐanismes pƷblics s͛ha
anomenat la ‘nova͛ normalitat, perquè entenem que allò que és normal s͛associa, de
manera ineludible, a un concepte com el de la tranquil·litat, i per tant ens aŐradaria
més escoltar que es parlés d͛una ‘nova͛ realitat.
Aquest nou temps vindrà acompanyat d͛una situació complicada, seŐons ens indiquen
tots els índexs econòmics, amb un conjunt d͛incerteses i dubtes que aĨectaran a moltes
persones a l͛àmbit laboral, però també de retruc a d͛altres realitats, com ja estem
comprovant aquests ƷlƟms mesos, amb aĨectacions importants i diĮcultats per Ĩer
Ĩront als contractes de lloŐuer ja siŐui d͛habitatŐe o de local.
En aquest senƟt la nostra enƟtat, amb Őairebé cent anys de presència a la societat
deĨensant els drets de les persones propietàries, vol conƟnuar sent, encara més si cal
en els temps que venen, una eina eĮcaĕ al servei de la Őent, per ajudar-los i poder
donar respostes a les seves inquietuds. I és precisament el baŐatŐe acumulat durant
tots aquest anys el que ens permet posar en valor la nostra experiència, que sumada al
coneixement dels nostres proĨessionals, dona un resultat imprescindible pel moment
que estem vivint, el de la conĮanĕa.
Ara més que mai, entenem que cal apostar per aquells que sempre hi hem estat, hi
som i que conƟnuarem essent-hi, ara cal Ĩer una crida a la unitat d͛esĨorĕos per ajudar
a les persones a aĨrontar els reptes del Ĩutur, per més diİcils que puŐin semblar,
adaptant-nos als nous temps. Nosaltres hi serem, com sempre, pels propietaris i per
tots els ciutadans que ens ho demanin. Junts superarem els mals moments. El nostre
esĨorĕ, vocació de servei, acƟvitat i responsabilitat envers la societat hi serà per
ŐaranƟr la seŐuretat i tranquil·litat que els nous temps reclamen.
Per ƷlƟm, volem acabar la primera editorial del nostre butlleơ amb un oĨeriment a tots
orŐanismes pƷblics (ajuntaments, diputacions, consells, etc..) i a les diverses enƟtats
del teixit associaƟu, empresarial i econòmic dels dos vallesos, per mirar de crear
sinèrŐies de col·laboració pƷblicoprivada, com una eina col·lecƟva potent per
emprendre pleŐats el camí de la superació i recuperació post Covidϭ9, i sobretot,
lluitar perquè no es quedi ninŐƷ enrere.

Cent anys al servei dels propietaris
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La Delegació de Cerdanyola del Vallès compleix
els seus primers vint anys de servei al públic
El passat mes de maiŐ s͛han complert vint anys (any 2000) de l͛obertura de la qual ha
estat durant anys la primera i Ʒnica deleŐació de la Cambra a la veïna localitat
vallesana de Cerdanyola del Vallès, Įns a l͛obertura de la seŐona el Őener passat a
Granollers. Una aposta per part de qui era en aquell moment secretari de la nostra
enƟtat i actual president, el Sr. Antoni Quintana, i de la Junta de Govern, que van
entendre que el trianŐle de localitats Ĩormat per les ciutats de Cerdanyola del Vallès,
Ripollet i Montcada i Reixac tenien un Őran potencial, tant pel Őran nombre de
persones que hi residien i habitatŐes existents, però sobretot, per la necessitat de
servei de proximitat que Ĩeia necessari ser-hi.
Una presència al nƷmero 33 del passeiŐ Cordelles de la ciutat de Cerdanyola que ha
servit durant aquestes dues dècades per consolidar un volum de neŐoci que l͛ha
converƟt en una oĮcina autosuĮcient, i sobretot també per ser un reĨerent pel que Ĩa a
l͛assessorament a tots els socis parƟculars/propietaris i també als proĨessionals del
sector immobiliari de la zona que ens Ĩan conĮanĕa i ens contacten per tal de rebre
inĨormació de totes aquelles novetats que els poden aĨectar en el dia a dia de la seva
acƟvitat.
Creixement sosƟngut, professionalitat i tracte proper
El creixement reŐular de la nostra acƟvitat a Cerdanyola es deu sobretot a la Ĩeina ben
Ĩeta pels que hi han treballat durant tots aquests anys, Ĩent de la seva voluntat de
servei a tothom que ho ha necessitat la seva millor eina i sempre posant a disposició
dels veïns de la ciutat vallesana i també de totes aquelles poblacions com Montcada i
Reixac o Ripollet el coneixement i experiència dels nostres proĨessionals. Una vocació
de servei que sobretot s͛ha Ĩonamentat amb dos Őrans pilars, el de l͛empaƟa i el tracte
proper, que han permès Őenerar una relació de conĮanĕa que ens ha permés que uns i
altres es retroalimenƟn, i que ens ha suposat que ja Ĩormem part del paisatŐe urbà de
la població veïna, i que visquem el seu dia a dia com uns veïns més amb qui poden
conĮar i demanar-nos consells. Un Ĩet que amb una xiĨra Ĩreda el situaríem amb els
més de 400 socis que té la Cambra a la deleŐació a Cerdanyola, i que dia a dia
conƟnuen donant-se l͛alta com associats cercant certesa i Įabilitat, sobretot ara, més
que mai, en els temps diİcils que ens ha tocat viure per culpa de la Covidϭ9.
Conveni amb el consistori local
Les dues dècades de presència a Cerdanyola a més han servit per Ĩer evident la vocació
de servei que té la Cambra com a enƟtat sense ànim de lucre, i mitjanĕant el conveni
de col·laboració siŐnat Ĩa més de deu anys amb l͛Ajuntament local ha servit perquè
s͛haŐin atès de manera Őratuïta a milers de veïns de la localitat que derivats per
l͛OĮcina Municipal InĨormació al Ciutadà (OMIC) amb problemàƟques diverses totes
elles relacionades a l͛àmbit de l͛habitatŐe (contractual, relació veïnal, rendes
impaŐades, etc.) ens ha servit per mostrar-nos com una enƟtat que pretén Ĩer ciutat i a
servir a la Őent i sobretot com una manera de reverƟr en Ĩavor de la Őent allò que ens
entreŐuen i aŐrair l͛acollida rebuda durant tots aquests anys, i conƟnuar ajudant
sempre tothom qui ho necessiƟ.

Cent anys al servei dels propietaris
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2. Infomació - Recuperació Fiances

ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſĮĂŶĕĂĚĞůƐůŽĐĂůƐƉĞƌĨĞƌĨƌŽŶƚĂůƉĂŐĂŵĞŶƚ
dels lloguers impagats per afectació de la Covid-19
En relació a la mesura de recuperació de les 2 mensualitats de Įanĕa per desƟnar-les al
paŐament de rendes de lloŐuer aprovada pel Govern espanyol (Real ecreto Ley
ϭ5/2020, de 2ϭ d͛abril), a la que Ĩèiem reĨerència en la noơcia publicada el passat dia 7
de maiŐ a la nostra web www.cpropietatsbd.com , la Cambra de la Propietat Urbana de
Sabadell ha Ĩormulat consulta al epartament de Fiances de l͛InsƟtut Català del Sòl per
esbrinar les conseqüències en cas d͛incompliment dels terminis de retorn pactats
entre les parts.

€

н/ŶĨŽ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐƉƌŽƉŝĞƚĂƚƐďĚ͘ĐŽŵͬĞůƐͲƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐͲĚĞͲůŽĐĂůͲŚĂƵƌĂŶͲĚĞͲƌĞŝŶŐƌĞƐƐĂƌͲůĂͲĮĂŶĐĂͲƐŝͲŶŽͲŚŽͲĨĂͲĞůͲƐĞƵͲůůŽŐĂƚĞƌͬ

ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϱͬϮϬϮϬ
ĚĞůϮϭĚ͛Ăďƌŝů

ZĞĐƵƉĞƌĂƌĮĂŶĕĂ
ĚŽƐŵĞƐŽƐĚŝƉŽƐŝƚĂĚĂ

ŽŶƚƌĂĐƚĞ>ůŽŐƵĞƌ
>ŽĐĂůͬEĞŐŽĐŝ

ĐŽƌĚĞŶƚƌĞĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌ
ŝůĂƉĂƌƚůůŽŐĂƚĞƌĂ

Cal recordar que seŐons el ecret indicat, propietari i inquilí poden pactar la devolució
temporal de la Įanĕa dipositada a Incasol per Ĩer Ĩront a les mensualitats de lloŐuer,
havent d͛indicar un termini de resƟtució d͛aquests imports per part de l͛inquilí. Ara bé,
Cal recordar
que seŐons
el ecretĨormulada
indicat, propietari
i inquilí
poden
pactar
la devolució
seŐons
es desprèn
de la consulta
per la nostra
enƟtat,
una
veŐada
complert
el termini màxim de ϭ any per la reposició dels imports disposats com a mesura
d͛urŐència, el propietari serà el responsable de dipositar de nou la Įanĕa a l͛InsƟtut
Català del Sòl, seŐons es contempla a l͛arƟcle 36 de la LAU. En principi, disposarà d͛un
termini de 2 mesos des de la data límit que s͛haŐi indicat en el document de l͛acord
per la recuperació de la Įanĕa.



ĚǀĞƌƟŵĞŶƚĂůƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐ͊
QUÈ PASSARÀ SI L’ARRENDATARI NO FA FRONT AL PAGAMENT PACTAT?
Cal que els propietaris ƟnŐuin en consideració aquesta interpretació que pot realitzar
l͛InsƟtut Català del Sòl, ja que en cas d͛incompliment per part de l͛arrendatari dels
terminis de reposició de la Įanĕa, haurà de ser el propietari el que li reclami el
compliment dels pactes i, en cas de neŐaƟva, serà necessari que reclami judicialment
aquest incompliment (en virtut de l͛arƟcle 27 de la LAU), havent de reposar aquests
diners a l͛Incasol per no paƟr una sanció per inŐrés Ĩora de termini.
es de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell creiem que és necessari que els
propietaris coneŐuin aquest posicionament de l͛orŐanisme encarreŐat de la ŐesƟó de
les Įances abans de procedir a la sol·licitud d͛aquesta mesura d͛urŐència o de siŐnar
qualsevol pacte modiĮcaƟu del contracte de lloŐuer, per així poder prendre la decisió
més adient, tenint en compte totes les conseqüències que pot comportar a un mitjà
termini la decisió adoptada en aquests moments.
Cent anys al servei dels propietaris
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͚&ĞŵŝƵƚĂƚ͛ĞŶƐĂĐŽƐƚĂŶŽơĐŝĞƐŝŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚ͛ĞŶƟƚĂƚƐ͕
persones i esdeveniments rellevants del nostre territori
En aquest seŐon INFOCAMBRA estrenem una nova secció que hem pensat des de la
nostra enƟtat que pot ser d'interès per a tothom que hi doni una ullada i que es vol
converƟr amb un resum del conjunt de noơcies més destacades de les ciutats allà on
tenim presència İsica mitjanĕant les nostres oĮcines (Sabadell, Granollers i Cerdanyola
del Vallès). És per això, que hem apostat pel nom de 'Fem Ciutat' perquè entenem que
precisament tots i cadascun dels aŐents de l'àmbit pƷblic o privat i també les persones
rellevants, així com els esdeveniments de diĨerent caire Ĩormen part del nostre dia a dia
i ens ajuden a teixir llaĕos comuns i un senƟt de perƟnenĕa a les nostres localitats.

hƩp://ca.sabadell.cat/mediacio/p/portada_cat.asp

Com funciona el Servei de Mediació
de l’Ajuntament de Sabadell?
L'Ajuntament de Sabadell compta amb un servei de mediació que intenta actuar com
orŐanisme mitjancer entre diĨerents persones, veïns/es o enƟtats de la ciutat que
poden entrar en conŇicte per tenir una opinió o decisió contrària en temes relacionats
amb la comunitat, les relacions veïnals, l'àmbit escolar i/o Ĩamiliar, actuant sempre de
manera imparcial i amb la màxima conĮdencialitat envers els aĨectats.
Els tècnics que Ĩan les mediacions entre les parts són proĨessionals de l'àmbit social i
jurídic, que treballen per restablir sobretot la comunicació entre lesĚŝĨĞƌĞŶƚƐ parts com
el primer pas per intentar reĨormular el conŇicte existent, a parƟr dels punts oposats
de vista dels actors, i ŐesƟonen les emocions per intentar que ninŐƷ ƟnŐui la sensació
de Őuanyar o perdre amb els acords que es puŐuin Ĩer. es d'aquest servei s'apunta,
també, que la seva Ĩeina no té cap intenció de prendre part ni, tan sols, diuen com cal
resoldre-la, només oĨereixen eines de coneixement en el conŇicte per Őuiar qui ho
necessiƟ i decideixi demanar-los ajuda.

SABADELL
MEDIACIÓ
PREVENCIÓ I GESTIÓ
DE CONFLICTES

.

.

c/ Ferrer de Blanes 25, 2 planta
08203, Sabadell
Tel. (93) 7453172
mediacio@ajsabadell.cat

Cent anys al servei dels propietaris

hƩps://www.cerdanyola.cat/sites/default/Įles/document_Įnal_taula.pdf
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La Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Cerdanyola del Vallès que s͛ha
reunit durant les darreres setmanes de manera virtual a les principals enƟtats i
col·lecƟus de l͛àmbit social, econòmic i políƟc de la localitat ha arribat a un document
de conclusions en el qual s͛ha presentat un total de Įns a ϭ09 propostes consensuades
per tal de Ĩer Ĩront als eĨectes de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la
Covid-ϭ9.
En aquest senƟt, el consistori local ha inĨormat que té previst mobilitzar un total de
quatre milions d͛euros per ajudar persones que pateixin diĨerents problemàƟques tant
pel que Ĩa a la seva acƟvitat econòmica (neŐocis i/o empreses) o que s͛haŐin vist
perjudicats per la manca de recursos per Ĩer Ĩront a les necessitats del seu dia a dia per
culpa de la crisis sanitària. el total de diners desƟnats el Őovern municipal ha apuntat
que Őairebé la meitat ( ϭ,7 milions d͛euros) aniran a ajudes directes a Ĩamílies amb risc
evident de vulnerabilitat, autònoms i peƟtes empreses locals.

La capital del Vallès Oriental, Granollers, com altres localitats catalanes, va comunicar
el passat 28 de maiŐ després de diĨerents reunions de la comissió orŐanitzadora
Ĩormada per l'ajuntament vallesà, i les colles de Blancs i Blaus que a causa de la Covidϭ9 suspenien la seva tradicional 'batalla' entre les dues colles locals.
Una decisió complicada, seŐons els membres de la comissió orŐanitzadora, però que té
com a Ʒnic objecƟu seŐons han Ĩet pƷblic mitjanĕant un comunicat: "proteŐir la salut
de les persones" perquè asseŐuren que "la nostra és sobretot una Ĩesta parƟcipaƟva
que orŐanitza un Őran nombre d'actes que Ĩan inviable que es Ĩaci amb normalitat per
no poder ŐaranƟr les mesures sanitàries imprescindibles".
Actes a favor deů͛ăŵďŝƚĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂ
Tot i aquesta cancel·lació però la comissió orŐanitzadora ha asseŐurat que conƟnuen
treballant pleŐats i també amb el conjunt d'enƟtats de cultura popular que parƟcipen
cada any a la Ĩesta major perquè, en la mesura que siŐui possible, s'estableixi una
aŐenda paral·lela d'actes a Įnals del mes d'aŐost que serveixi com una manera també
de donar suport al sector de la cultura, molt aĨectada per culpa de la pandèmia
sanitària.

Cent anys al servei dels propietaris

hƩp://www.blancs.cat/la-comissio-de-la-festa-major-de-blancs-i-blaus-de-granollers-anuncia-que-sanulla-ledicio-2020/

Granollers suspèn la seva tradicional
Festa Major entre ‘Blancs’ i ‘Blaus’

ϱ͘EŽǀĞƚĂƚƐͲDŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ&ŝƐĐĂůƐ

INFOCAMBRA
INFOCAMBRA

ů'ŽǀĞƌŶĐĂƚĂůăĞŶĐĂƌĞŝǆůĞƐƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶƐŝĚŽŶĂĐŝŽŶƐ
ĂŵďůĂŵŽĚŝĮĐĂĐŝſĚĞůĐăůĐƵůƚƌŝďƵƚĂƌŝĚĞůĞƐŚĞƌğŶĐŝĞƐ
El Govern català va dictar el passat 30 d͛abril la Llei5/2020 sota el nom de: “Mesures
Įscals, Įnanceres, administraƟves i del Sector PƷblic”, que va entrar en viŐor el dia ϭ de
maiŐ del 2020. La nova llei que arriba – en ple Estat d͛Alarma, encara avui prorroŐatincorpora unes modiĮcacions rellevants sobretot pel que Ĩa a l͛impost de successions i
donacions a Catalunya.

+IŶĨŽ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐƉrŽƉŝeƚĂƚƐďd͘ĐŽŵͬeů ͲŐŽverŶͲĐĂƚĂůĂͲƉƵjĂͲůeƐͲƐƵĐĐeƐƐŝŽŶƐͲŝͲdŽŶĂĐŝŽŶƐͲeŶͲƉůeŶĂͲĐrŝƐŝͲƐĂŶŝƚĂrŝĂͲ
ƉerͲůĂͲĐŽvŝdϭ9ͬ 

La novetat leŐislaƟva té una càrreŐa important sobretot pel que Ĩa a l͛impost entre els
pares i Įlls, perquè varia els coeĮcients mulƟplicadors, que són aquells barems que
marquen la quanƟtat deĮniƟva que hauran d͛abonar els hereus a l͛AŐència Tributària
de Catalunya en el moment de rebre les propietats del seus proŐenitors i testamentarho tot al seu nom.
La norma a més s͛ha presentat com una mesura d͛entrada en viŐor immediata, un dia
després de la seva publicació al OGC, en un moment de crisi sanitària i econòmica,
que aĨecta a milers de persones a Catalunya, i on malauradament per culpa de la
Covidϭ9, la transmissió de propietats i herències entre les persones diĨuntes per la
pandèmia i els seus descendents, es veurà aŐreujada per la presa d͛aquesta decisió.

En aquesta senƟt, cal destacar que el nou plantejament del Govern té com a novetat
principal la recuperació dels coeĮcients mulƟplicadors per raó de patrimoni
preexistent pels Grups I i II, Ĩet que suposa un pas enrere després que en el passat
aquests quedessin abolits. I d͛altra banda s͛han rebaixat els percentatŐes de les
boniĮcacions, Ĩet que sumat a la primera variació suposa que s͛incremenƟ de manera
important la quota tributària a paŐar, especialment pels Grups I i II de Őrau parenƟu, ja
que només s͛ha respectat la ĮŐura del cònjuŐe.

Cent anys al servei dels propietaris
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6. Desnonaments i Covid-19

L’Herència de la Covid-19 en el desnonament d’habitatge
El “Real ecreto-Ley ϭϭ/2020”, de 3ϭ de marĕ, en el seu primer arƟcle, preveu la
possibilitat d͛una suspensió extraordinària durant el període màxim de 6 mesos dels
procediments de desnonament d͛habitatŐes i dels llanĕaments, com a suposada
mesura d͛ajuda pel lloŐater morós, que sens dubte ho és, però que lamentablement
acaba carreŐant sobre el propietari una Ĩunció social que li correspondria suportar a
l͛Administració.
Analitzarem els pressupostos per la seva sol·licitud i els requisits necessaris que han de
concórrer per obtenir-la, parƟnt de la base que el lloŐater ha de trobar-se en una
situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinŐuda com a conseqüència del COVI-ϭ9
que li impossibiliƟ trobar una alternaƟva d͛habitatŐe per sí i per les persones amb les
que conviu.
1r- Àmbit d’aplicació .- En les demandes de desnonament d͛habitatŐes que
porƟn causa en l͛impaŐament de les rendes o quanƟtats assimilades, o en
desnonament per expiració del termini. Per tant, no és aplicable a les demandes de
desnonament de locals de neŐoci o naus (Ʒs diĨerent d͛habitatŐe).
2n- Vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.- L͛arrendatari ha d͛acreditar que es
troba en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinŐuda com a conseqüència del
COVI-ϭ9, estat deĮnit en el propi “Real ecreto Ley” i que es dona quan concorren
acumulaƟvament una sèrie de requisits:

Pèrdua substancial d’ingressos
com a conseqüència de la Covid-19
i trobar-se aturat, ERTE, reducció
de jornada, no assolint tots dels
membres de la familia els
ingressos mínims que assenyala el
propi “Real Decreto Ley”.

Que les despeses de la
renda mensual, despeses
ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĞƐďăƐŝĐƐƌĞƐƵůƟŶ
iguals o superiors al 35%
dels ingressos nets de tots
els membres de la unitat
familiar afectada.

Que l’arrendatari o
qualsevol de les persones
que composen la unitat
ĨĂŵŝůŝĂƌŶŽƟŶŐƵŝŶĐĂƉ
habitatge en propietat o
en règim d’usdefruit com a
ůůŽĐĂůƚĞƌŶĂƟƵĂƌĞƐŝĚŝƌͲŚŝ͘

3r- Tramitació.- Ha de ser sol·licitat per l͛arrendatari-demandat, per compareixenĕa al
Jutjat, acompanyant la documentació acreditaƟva del dret a obtenir-la.

El Lletrat de l͛Administració de Jusơcia analitzarà la documentació rebuda per decidir
objecƟvament si concorren els pressupostos leŐals per la suspensió extraordinària, és a
dir, si el sol·licitant es troba en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinŐuda com
a conseqüència del COVI-ϭ9. Si procedeix, comunicarà als Serveis Socials la possible
situació de vulnerabilitat econòmica i dictarà ecret de suspensió del plet pel temps
necessari Įns que s͛adopƟn les mesures que els Serveis Socials esƟmin perƟnents, amb
un màxim de 6 mesos a comptar des de l͛entrada en viŐència del “Real ecreto Ley”,
és a dir Įns el 2 d͛octubre de 2020.
Amb posterioritat, els Serveis Socials lliuraran l͛inĨorme al Jutjat.
Cent anys al servei dels propietaris

7. Desnonaments i Covid19 / Suspeses ajudes pagament lloguer

INFOCAMBRA

Atenent a la literalitat del “Real ecreto Ley”, si la suspensió és aplicable als
lloŐaters que es trobin en “situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinŐuda com a
conseqüència dels eĨectes de l͛expansió del COVI-ϭ9”, només hauria de ser
d͛aplicació als procediments de desnonament que s͛iniciïn amb posterioritat a la crisi
sanitària del COVI-ϭ9. Esperem que així siŐui i que no s͛estenŐui mes enllà dels
supòsits que es pretenen reŐular.

Desnonaments Prorrogats
ecreto Ley” un procediment de
d
En resum, si abans de la publicació del “Real ecreto
desnonament podia tardar més d͛un
un any, amb aquesta mesura d͛ajuda
d ajuda al lloŐater
llo
orós, només ens queda dir: Pobre propietari! A part de no cobrar les rendes veur
veurà
morós,
com es pĞƌůůŽŶŐĂ el seu desnonament, amb l͛Ʒnic
nic consol que, en principi, la mesura de
d
suspensió només serà aplicable Įns el proper 2 d͛octubre.
octubre

La Generalitat suspèn les sol·licituds d’ajudes
per a famílies llogateres afectades per la Covid-19
L͛AŐència de l͛HabitatŐe de Catalunya, mitjanĕant resolució TES/ϭϭ99/2020, de 29 de
maiŐ publicada al OGC en data 3 de juny, ha decidit suspendre de forma cautelar la
presentació de sol·licituds d͛ajuts per contribuir a minimitzar l͛impacte econòmic i
social de la COVI-ϭ9 en els lloŐuers de l͛habitatŐe habitual.
Aquesta mesura ha estat adoptada al comprovar que “l͛elevat nombre de sol·licituds
presentades supera ja de Ĩorma considerable l͛import màxim de la dotació
pressupostària d͛aquests ajuts”.
Ajuts insuĮcients per atendre totes les peƟcions rebudes
SeŐons va maniĨestar el President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, el
Govern està estudiant la possibilitat de doblar la quanƟtat d͛aquestes ajudes i arribar
Įns als 29 milions d͛Euros. Tot i així, aquesta quanƟtat resultaria clarament insuĮcient
per atendre totes les sol·licituds rebudes Įns a data 3 de juny, que si Ĩossin acceptades,
suposarien quanƟtats en torn als 50 milions d͛Euros.
Qui tenia dret a aquestes ajudes͍WŽĚĞƵĐůŝĐĂƌĂů͛ĞŶůůĂĕĚĞůĂŶŽƐƚƌĂǁĞďŝǀĞƵƌĞͲŚŽ͗


hƩp://cpropietatsbd.com/nova-linia-dajuts-al-pagaments-del-lloguer/
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8.Serveis Cambra - Arquitectura i Urbanisme

YƵğĠƐƵŶĂ/ŶƐƉĞĐĐŝſdğĐŶŝĐĂĚ͛ĚŝĮĐŝƐ͍
Si vostè és propietari d͛un pis que pertany a un ediĮci d͛habitatŐes pluriĨamiliars
construït Ĩa més de quaranta cinc anys ha de saber que l͛ediĮci té l͛obliŐatorietat de
passar el que es coneix com a Inspecció Tècnica d͛EdiĮcis (ITE) per tal de sotmetre͛s a
una revisió d͛un seŐuit d͛elements que aĨecten a la seŐuretat i salubritat de l͛immoble.
Aquesta inspecció requereix de la visita d͛un/a tècnic/a competent, que pot ser un
arquitecte, un arquitecte tècnic, un aparellador, un enŐinyer de l͛ediĮcació, o un
Őraduat en ciències i tecnoloŐies de l͛ediĮcació. Aquest tècnic competent serà
l͛encarreŐat de determinar l͛estat de l͛ediĮci, indicant i qualiĮcant les deĮciències
existents, en cas que n͛hi haŐi, així com orientant a la propietat en les actuacions a
realitzar. Les parts objecte d͛inspecció, entre d͛altres, són: Ĩaĕanes, terrats, instal·lacions
de sanejament i lampisteria, estant en bon estat de conservació.
Si el proĨessional encarreŐat de la revisió presenta un inĨorme Ĩavorable de l͛estat de
l͛ediĮci i acredita que les condicions de seŐuretat són bones, la ITE serà Ĩavorable, i un
cop realitzada, ell mateix Ĩarà el tràmit i presentarà tota la documentació davant dels
orŐanismes oĮcials perquè donin el cerƟĮcat d͛apƟtud de l͛estat de l͛ediĮci, que Ɵndrà
una viŐència de deu anys.

+IŶĨŽ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐƉrŽƉŝeƚĂƚƐďd͘ĐŽŵͬƐerveŝƐͬŝƚeͬ



Què suposa no fer l’ITE?
No Ĩer la ITE dins dels terminis indicats pot comportar sancions, que poden arribar Įns
als 9.000 Euros, que haurien de paŐar de manera alíquota tots els veïns del bloc de pisos
que no haŐués complert amb aquest tràmit obliŐatori. A més, no tenir passada
correctament l͛ITE pot Őenerar altres conseqüències al propietari, com poden ser la
deneŐació d͛una hipoteca o la paralització de la venda de l͛immoble (des de l͛any 20ϭ2
és requisit obliŐatori).

ĚŝĮĐŝƐƉůƵƌŝĨĂŵŝůŝĂƌƐĂŵďŵĠƐ
ĚĞϰϱĂŶǇƐĂŶƟŐƵŝƚĂƚ

/ŶĨŽƌŵĞĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ
ŝƐŝĐĂůĨĞƌͲŚŝŽďƌĞƐĚĞŵŝůůŽƌĂ

hŶĂƌƋƵŝƚĞĐƚĞƚğĐŶŝĐĨĂƌăůĂ
ƌĞǀŝƐŝſĚĞů͛ĞƐƚĂƚĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ

ƐƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĚĞůĂ
ŵŝůůŽƌĂƉĞƌƌĞďƌĞĐĞƌƟĮĐĂƚĚĞĨŶŝƟƵ
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9. Lesgislació Contractual

Més d’un any d’aplicació de la llei de lloguer
d’habitatge aprovada pel Govern espanyol
El passat mes de marĕ es va complir un any de l͛entrada en viŐor de la nova normaƟva
en Ĩorma de ecret Llei que va aprovar el Govern espanyol del PSOE amb el suport del
seu soci de Őovern Podemos que van comportar un seŐuit de canvis en els contractes
de lloŐuer d͛habitatŐe habitual. Unes noves mesures però que Įnalment no van
incorporar la principal peƟció del parƟt lila, que Ĩossin els ajuntaments qui en zones
amb especial tensió de preus poŐuessin actuar d͛orŐanismes reŐuladors.

+IŶĨŽ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐƉrŽƉŝeƚĂƚƐďd͘ĐŽŵͬƐerveŝƐͬredĂĐĐŝŽͲĐŽŶƚrĂĐƚeƐͬ

Els canvis contractuals més destacats de la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans:
x

S͛amplia el termini de pròrroga obligatòria dels contractes de lloŐuer
d͛habitatŐe permanent de tres a cinc anys (o set anys si l͛arrendador és una
persona jurídica), i s’ampliară la pròrroga tăcita d͛un a tres anys per a persones
İsiques o jurídiques, en el cas que l͛arrendador o l͛arrendatari no maniĨesƟn la
seva voluntat de no renovar-lo.

x

La pujada de la renda anual estară lligada a l’IPC durant el temps que duri el
contracte (cinc anys si l͛arrendador és persona İsica o set anys, si és persona
jurídica).

x

Es limita a un màxim de dos mensualitats de renda les garanƟes addicionals a
la Įanĕa, tret que es tracƟ de contractes de llarŐa durada (és a dir, més de cinc
anys personallkñlkñ
İsica o set anys persona jurídica).

x

En el cas que l͛arrendador o l͛arrendatari maniĨesƟn la seva voluntat de no
renovar-lo, l͛arrendador ha de comunicar-ho a l͛inquilí amb quatre mesos
d͛antelació. Si és l͛inquilí el que vol anar-se͛n, ha d͛avisar amb dos mesos
d͛antelació.

x

La potestat de recuperació de l’habitatge pel propietari per a resoldre
anƟcipadament el contracte ha de quedar recollida expressament en el
contracte -com que el necessiƟ per al seu habitatŐe habitual, dels seus Įlls o
cònjuŐe si canvien les circumstàncies Ĩamiliars-.

x

El comprador d’un habitatge en lloguer ha de respectar el contracte viŐent,
esƟŐui o no inscrit en el ReŐistre de la Propietat.Si hi ha acord entre propietari i
inquilí es podran realitzar obres de millora de l͛habitatŐe sense necessitat de
siŐnar un nou contracte.

x

S͛estableix l’exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats en la subscripció de contractes d’arrendament
d’habitatge per a Ʒs estable i permanent. És a dir, persisteix l͛obliŐació de
presentar la declaració i s͛elimina el paŐament del ITP per part del lloŐater.
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