INTRODUCCIÓ

La promoció de la convivència ja fa temps que és un
dels eixos estratègics que vertebren l’acció de govern
de l’Ajuntament de les Franqueses. Es té com a objectiu
promocionar el civisme i la convivència activa al municipi, vetllant per generar un marc de relacions de respecte, confiança i solidaritat entre les persones en els
diferents espais on es produeix la convivència.
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I, precisament, un d’aquests espais clau de convivència
són les comunitats de veïns i veïnes (d’ara endavant comunitats de veïns). Les comunitats de veïns esdevenen
el primer espai on es teixeixen les relacions ciutadanes
i, per tant, donar suport i cuidar aquest primer espai de
relació a través de les seves comunitats contribueix significativament al bon veïnatge.
És amb aquest objectiu que va néixer el Servei
d’Assessorament i Mediació en temes de veïnatge.
Aquest és un servei públic municipal i gratuït, que inicialment es va crear a Bellavista a través del Pla de Barris, però des de l’any 2016 és un servei de tot el municipi
que treballa directament per afavorir la bona convivència
entre els veïns, ajudant a resoldre aquells conflictes que
s’hagin pogut produir.

Aquesta guia sorgeix d’un procés de feina interdisciplinari i transversal impulsat pel Servei d’Assessorament
i Mediació en temes de veïnatge, i en el qual han participat diverses àrees de l’Ajuntament com Pla de Barris,
Policia Local i Obres i Serveis.
Aquesta guia pretén ser un instrument per facilitar
eines pràctiques als veïns que viuen en una comunitat. La guia conté informació sobre drets i deures dels
propietaris, consells i normes que faciliten la convivència
en les comunitats de veïns, i recomanacions que faciliten l’ús adequat de l’espai comunitari. També s’hi poden
trobar models de documents que es poden utilitzar en
l’organització i gestió de les comunitats, i una llista de telèfons i adreces que poden ser d’interès per la comunitat.
Esperem que tota aquesta informació us sigui d’utilitat,
que faciliti les tasques a la comunitat i que ajudi a promoure una bona convivència entre tots els veïns. Us convidem a fer-la servir, i a passar-la al proper president/a
de la vostra comunitat de veïns, o a altres persones que
hi puguin estar interessades.
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La comunitat de veïns és un conjunt de persones, que
viuen en un mateix edifici i que comparteixen uns espais
comuns i unes normes de convivència i respecte mutu.
Els objectius de la comunitat són vetllar pels drets i deures de tots els veïns i organitzar els aspectes relacionats
amb la convivència i l’adequada utilització dels serveis i
elements comuns, dins dels límits establerts per la llei.
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La comunitat de propietaris és l’òrgan format pel total
de propietaris dels diferents elements que la integren
(habitatges, locals, places d’aparcament, etc.). Es regula
a partir del Règim jurídic de la propietat horitzontal que
es troba en el llibre 5è, títol V capítol III del Codi civil
de Catalunya. La propietat horitzontal és aquell règim
jurídic aplicable a un immoble en el qual coexisteixen
elements de propietat privativa i elements comuns a tots
els propietaris.
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FITXA 1

No tots els veïns de la comunitat sempre formen part de
la comunitat de propietaris. En el cas dels immobles de
lloguer, són els propietaris els qui en formen part i no
els llogaters.
La comunitat de propietaris s’ha d’organitzar perquè...
• Hi ha espais comuns que són compartits per tots i cadascun dels veïns.
• Cal tenir cura del bon funcionament i manteniment
dels serveis i de les instal·lacions comunes.
• Per funcionar com a col·lectiu es necessita una mínima organització.
• És necessari consensuar entre tots unes normes per a
una convivència agradable.
• Cal respectar i garantir els interessos comuns de tota
la comunitat.

Fitxa 10. Elements comuns i elements privatius...................................................................................................... 16
Fitxa 11. Manteniment de l’edifici i d’instal·lacions.................................................................................................. 18
Consells, idees i recomanacions
Fitxa 12. Pel bon funcionament i gestió de la comunitat.......................................................................................... 19
Fitxa 13. Per a un bon veïnatge i una bona convivència............................................................................................ 20
Models de documents...................................................................................................................................................... 23
Telèfons d’interès per la comunitat................................................................................................................................ 35

Tot i que només els propietaris dels habitatges, locals, places d’aparcament, etc. (visquin o no a l’edifici) són responsables de les
decisions que pren la comunitat pel que fa
a contractar serveis per a la finca, aprovar
despeses i establir normes de funcionament,
és important fer participar i informar tots els
veïns, encara que no siguin propietaris, quan
parlem de relacions de convivència i bon veïnatge. Per això en aquesta guia tractarem
tant el funcionament de les comunitats de
propietaris, com també les relacions i la convivència en les comunitats de veïns.

Nota: edició juny 2019, segons normativa vigent
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ÒRGANS DE GOVERN I CÀRRECS
DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
Els òrgans de govern i càrrecs d’una comunitat de
propietaris són:
• Junta de Propietaris
• Junta de Govern
-- President
-- Secretari
-- Administrador

Junta de Propietaris
És l’òrgan de govern més important. Està format per tots
els propietaris de la comunitat. És el màxim òrgan de
decisió i funciona a través de reunions.

FITXA 2

Aquests càrrecs es nomenen anualment bé per elecció
o bé de forma rotativa entre els propietaris en cas que
s’acordi per Junta de Propietaris.
Els càrrecs són reelegibles, duren un any i s’entenen
prorrogats fins que no es faci una junta ordinària: no són
remunerats i el seu exercici és obligatori.
Si la Junta de Propietaris acorda nomenar aquests
càrrecs de forma rotativa, tots els propietaris hauran
d’acceptar-los, tret que hi hagi una causa justificada.

FITXA 2

L’administrador fa les següents funcions:

Opcionals:

Gestiona els assumptes ordinaris de la comunitat, com:

Vicepresident: càrrec opcional que exerciria les funcions
del president en cas que aquest no pogués. També
podria exercir les funcions que el president li hagués
delegat expressament.

1. Prendre mesures convenients i fer els actes
necessaris per conservar els béns i garantir un
funcionament correcte dels serveis.
2. Vetllar perquè els propietaris compleixin
obligacions i fer els advertiments corresponents.

les

3. Preparar els comptes i el pressupost anual.
4. Executar els acords de la Junta i fer els cobraments i
pagaments que corresponguin.

President:
Només pot encomanar-se a una persona propietària. Té
les següents funcions:

5. Decidir l’execució de les obres de conservació i
reparació urgents, i donant-ne compte a la presidència
immediatament.

Competències:

1. Convocar les reunions i les presideix.

Totes aquelles no atribuïdes expressament a la resta de
càrrecs i almenys les següents:

2. Representar legalment la comunitat.

6. Pagar les despeses de caràcter urgent amb
l’autorització de la presidència.

3. Elevar a públics els acords.

7. Altres funcions delegades expressament.

1. Nomenar i canviar les persones que han d’ocupar els
càrrecs a la comunitat.

4. Vetllar pel bon funcionament de la comunitat
i pel compliment dels deures del secretari i de
l’administrador.

És responsable de la seva actuació davant la Junta de
Propietaris

2. Modificar el títol de constitució.
3. Aprovar o modificar els estatuts i el reglament del
règim interior.

5. Altres funcions que estableixi la llei.

4. Aprovar els comptes anuals i pressupostos.

Secretaria i administració:

5. Aprovar la realització de reparacions ordinàries,
extraordinàries i de millora i la imposició de derrames
per finançar-les.

Són càrrecs obligatoris de durada anual que poden
ser exercits per dos propietaris o bé per una persona
externa a la comunitat amb l’acreditació adequada. En
aquest cas, les funcions d’administració inclouran les de
secretaria.

6. Establir o modificar els criteris generals per fixar les
quotes o modificar-les.
7. Extingir voluntàriament el règim de propietat
horitzontal.

Junta de Govern
Formen l’òrgan de la Junta de Govern aquells propietaris
que, havent estat escollits per la Junta de Propietaris,
tenen atorgades unes tasques concretes per poder dur
a terme els acords presos a la reunió. Els càrrecs que
formen part de la Junta de Govern, que són obligatoris,
són: president, secretari i/o administrador. Aquests
són els encarregats de la gestió i de tenir cura del bon
funcionament de la comunitat.
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Vocal: col·labora en totes aquelles gestions necessàries
per al bon funcionament de la comunitat.

L’existència dels càrrecs opcionals és
molt recomanable, sobretot en edificis
grans. Així, es pot nomenar un vocal per
pis o replà que col·labori més estretament amb el president.

El secretari fa les següents funcions:
1. Redactar les convocatòries i les actes de les reunions.
2. Guardar tota la documentació de la comunitat, com
a mínim, les convocatòries, comunicacions, poders,
documentació comptable, i altres documents rellevants
de les reunions i de la comunitat durant 5 anys com a
mínim i haurà de conservar el llibre d’actes durant
almenys 30 anys.
3. Fer notificacions i certificats segons els models.
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El dia a dia de la comunitat: com funcionem?

Passos per a la constitució d’una comunitat de propietaris

TRÀMITS PER CONSTITUIR
UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS

FITXA 3

REGULACIÓ dE Les COMUNITATs
de veïns

FITXA 4

Les comunitats de veïns es regulen per diferents normatives que influeixen en la gestió i en les relacions entre el veïnatge.

Una comunitat es constitueix jurídicament quan se
li atorga el títol de constitució. Aquest document el
formalitzen en escriptura pública davant notari el
promotor o els propietaris.
Ha de contenir:
• La descripció del conjunt de l’immoble i de tots els
elements privatius que la conformen (habitatges,
locals, pàrquings, trasters...)
• Plànol descriptiu.
• Estatuts, si n’hi ha.
• Drets o reserves si n’hi ha.
• Previsió, si s’escau, de formació de subcomunitats.
Aquest document es podrà aconseguir al Registre de la
Propietat.
Per posar en funcionament la comunitat caldrà:
1. Reunir els propietaris i nomenar un president i un
secretari. Veure MODEL 2
2. Comprar un llibre d’actes (es poden trobar a les
llibreries o papereries).
3. Registrar el llibre d’actes al Registre de la Propietat1.
Caldrà aportar-hi la documentació següent:

• Llibre d’actes amb els fulls en blanc.

Llei de la propietat horitzontal

• Acta constitucional. Veure MODEL 2

Llibre 5è del Codi civil de Catalunya

• Fotocòpia del DNI del president o d’un propietari.

• És el marc jurídic que regula les relacions, els drets i
les obligacions de tots els propietaris d’una comunitat.

• Fotocòpia de l’escriptura de l’habitatge del president o
d’un propietari.
• Pagar el cost del tràmit.
Passats deu dies, aproximadament, la comunitat de propietaris ja estarà organitzada legalment.
4. Sol·licitar el NIF de la comunitat de propietaris a la
Delegació d’Hisenda2. Es recomana sol·licitar cita prèvia,
mitjançant el número de telèfon 901 200 351 o 91 290 13
40 i caldrà aportar-hi la documentació següent:

• És una forma de propietat que dona als propietaris la
titularitat en exclusiva dels elements privatius de la
comunitat (els habitatges, locals, trasters, pàrquings)
i la titularitat compartida dels elements comuns de
l’edifici.

Títol constitutiu

• Fotocòpia del DNI del president.

És un document que facilita el promotor de l’edifici o els
propietaris que l’han atorgat i ha de contenir:

• Llibre d’actes legalitzat.

• La distribució i la utilització dels espais comuns.

• Imprès, emplenat, que es ven a la Delegació d’Hisenda.
El tràmit es resol al moment.

• La descripció de tots els elements privatius i el seu ús.

5. Obrir un compte corrent a nom de la comunitat (opcional). Es recomana que hi estiguin autoritzades més
d’una persona.

• També pot contenir els estatuts de la comunitat.

6. Transcriure en el llibre d’actes l’acta de constitució
de la comunitat i els nomenaments per a la presidència
i la secretaria.

• La quota de participació general i altres d’específiques.
• Pot contenir, les reserves de drets o facultats a favor
del promotor o dels constituents del règim.
• I pot preveure la formació de subcomunitats.

Estatuts
Són un conjunt de normes aprovades per tots els
propietaris o pel promotor, i habitualment consten
al títol constitutiu de la comunitat. Regulen aspectes
relacionats amb:
• La limitació i/o el permís per gaudir de certes zones
comunes o privades, com terrats o patis.

Són obligatoris els estatuts de la comunitat
de propietaris?
Tot i que els estatuts no són obligatoris, donat que les
comunitats poden constituir-se i funcionar-ne sense, és
millor redactar-los per la seva força normativa. Si una
comunitat de propietaris no té estatuts, s’haurà de regir
per les previsions de la Llei de propietat horitzontal.

Qui redacta i aprova els estatuts de la
comunitat de propietaris?
El constructor o promotor de l’edifici sol ser la persona
encarregada de redactar els estatuts de la comunitat
de propietaris abans de posar a la venda els diferents
habitatges, locals o places d’aparcament. D’aquesta
manera quan algú compra un pis, també està acceptant
l’aprovació implícita dels estatuts.
Si el constructor no hagués escrit el document, la
comunitat de propietaris hauria de fer-ho i aprovar el
text per poder desenvolupar-ne els drets i deures.

On s’han d’inscriure els estatuts de la
comunitat de propietaris?
Per tal que els estatuts obliguin tots els propietaris,
sobretot els que ingressin de nou en la comunitat, cal
que estiguin inscrits en el Registre de la Propietat on
està inscrit l’edifici.

Es poden modificar?
Es poden modificar mitjançant l’acord de la Junta de
Propietaris i caldrà un vot favorable de 4/5 parts.

• Els drets i les obligacions dels propietaris.
• La distribució de les quotes ordinàries i extraordinàries.
• La forma de gestió i administració.
En les següents qüestions aclarim perquè, tot i que no
són obligatoris, és recomanable tenir estatuts a la comunitat de veïns:
1
2
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Registre de la Propietat, oficina de Canovelles, c/ Ponent, 21 08420 Canovelles. Telèfon: 93 846 83 52
Delegació d’Hisenda, oficina de Granollers, c/ Álvarez de Castro, 15-17 08402 Granollers. Telèfon: 93 870 76 00
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El dia a dia de la comunitat: com funcionem?
FITXA 4

REUNIONS DE PROPIETARIS

FITXA 5

(art. 553-20 del Codi Civil de Catalunya)

Reglament de règim interior

Cura i ús d’elements privatius:

Hi pot haver reunions ordinàries i extraordinàries:

Com fer l’acta

Conté regles internes referents a les relacions de
convivència i bon veïnatge entre els propietaris i l’ús dels
elements comuns i les instal·lacions. Obliga propietaris i
usuaris de la finca (llogaters, visites...).

• Portes d’accés al domicili i finestres.

Ordinàries: és obligatori fer-ne una l’any per aprovar
els comptes i el pressupost, per elegir les persones que
han d’exercir els càrrecs i tractar tots els assumptes
d’interès per a la comunitat.

El secretari redactarà l’acta la qual haurà d’estar
signada per ell i el president en el termini de 5 dies des
de la reunió.

• No pot oposar-se als estatuts de la comunitat.
• No totes les comunitats en tenen, però poden decidir
crear-lo per majoria simple.
El contingut és obert, cada comunitat pot incloure-hi tot
el que necessiti regular pel que fa a la convivència.
Els aspectes que s’acostumen a regular són, entre
d’altres, els següents:
Usos de vestíbul i escala:
• Dipòsit de mobles o altres objectes com cotxets o
bicicletes.
• Manteniment i torns de neteja.
Terrasses i balcons:
• Usos del terrat.
• Estenedors.

• Sorolls.
Animals de companyia:
• Com han de transitar i romandre a les zones comunes.
I qualsevol altre aspecte relatiu a la convivència que es
vulgui regular.

Ordenança de civisme i convivència ciutadana
de les Franqueses del Vallès i Ordenança
reguladora del soroll i vibracions de les
Franqueses del Vallès.
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en la
seva Ordenança de civisme i convivència ciutadana,
disposa d’un seguit de normes per millorar i enfortir la
convivència entre la ciutadania.
De la mateixa manera, en l’Ordenança reguladora del
soroll i vibracions, es determina el marc normatiu pel
que fa a la contaminació acústica.
A l’apartat, “Per a un bon veïnatge i una bona
convivència”, trobareu informació més acurada al
respecte.

Extraordinàries: es fan per tractar qualsevol assumpte
d’interès per a la comunitat. La presidència convoca quan
ho considera oportú o quan ho demani, com a mínim,
una quarta part dels propietaris o els qui representin
una quarta part de les quotes de participació.

L’acta s’ha d’enviar a tots els propietaris en el termini de
10 dies des de la reunió, a l’adreça comunicada per cada
propietari, o si no tenim, serà enviada al seu immoble. Es
pot enviar per correu postal, electrònic o altres mitjans
de comunicació amb garanties.
L’acta s’ha de transcriure al llibre d’actes, prèviament
legalitzat.

Com convocar la reunió

Es recomana escriure els fulls per davant i per darrere,
i ratllar aquelles pàgines que quedin en blanc.

Ho fa el president, amb una antelació mínima de 8 dies
naturals a l’adreça que cada propietari comunica al
secretari; es pot fer per correu postal o electrònic, o per
altres mitjans sempre que es garanteixi l’autenticitat de
la comunicació.

S’ha de trametre a tots els propietaris un annex a
l’acta en el que s’ha d’indicar si els acords de formació
successiva han esdevingut efectius o no i el resultat final
de la votació. Veure MODEL 4

Es recomana penjar un cartell a la comunitat.
La convocatòria ha d’expressar: l’ordre del dia, el lloc,
la data i l’hora de la reunió i l’advertiment del fet que
els vots dels propietaris no assistents computen en
el sentit de l’acord pres per la majoria, sens perjudici
de llur oposició. La llista dels propietaris amb deutes
pendents amb la comunitat i la documentació relativa
als assumptes que es tractaran s’ha de trametre als
propietaris juntament amb la convocatòria o indicar el
lloc on es troba a la seva disposició.
En cas de vacant, d’inactivitat o negativa de la
presidència, la pot convocar la vicepresidència, si n’hi
ha; també es pot convocar en cas de vacant, negativa o
inactivitat d’aquesta o bé quan ho demani, com a mínim,
una quarta part dels propietaris o els qui representin
una quarta part de les quotes de participació.
Veure MODEL 1
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El dia a dia de la comunitat: com funcionem?
FITXA 6

PRESA D’ACORDS

FITXA 6

(Article 553-25 i 553-26 del Codi Civil de Catalunya)

Segons les decisions a prendre, el Codi Civil de Catalunya regula la necessitat de diferents majories de vot:
ACORD PER UNANIMITAT
(Vot favorable de tots els participants a la
votació.
A efectes únicament de la legitimació per
la impugnació dels acords i l’exoneració
del pagament de les despeses per les noves instal·lacions o serveis comuns, els
absents tenen el termini d’un mes des de
la notificació de l’acord per oposar-s´hi
mitjançant un escrit tramès a la secretaria
per qualsevol mitjà fefaent.)

1.

Modificar les quotes de participació.

2.

Desvincular un annex.

3. Vincular l’ús exclusiu de patis, jardins, terrasses, cobertes de l’immoble
o altres elements comuns a un o diversos elements privatius.
4.

Cedir gratuïtament l’ús d’elements comuns que tenen un ús comú.

5. Constituir un dret de sobre elevació, sub edificació i edificació sobre
l’immoble.
6. Extingir el règim de propietat horitzontal, simple o complexa, i convertirla en un tipus de comunitat diferent.
7.

Acordar la integració en una propietat horitzontal complexa.

8. Sotmetre a arbitratge qualsevol qüestió relativa al règim de la propietat
horitzontal, llevat que hi hagi una disposició estatutària contrària.
1. Modificar el títol de constitució i els estatuts, llevat que hi hagi una disposició legal en sentit contrari.

ACORD PER MAJORIA QUALIFICADA
(Vot favorable de 4/5 parts dels propietaris
amb dret de vot que representin 4/5 parts
de les quotes de participació.
Els vots dels propietaris absents compten
com a favorables si en el termini d’un mes
des de la notificació de l’acord no s’hi oposen mitjançant un escrit tramès a secretaria.)

2. Adoptar acords relatius a innovacions físiques en l’immoble, si n’afecten
l’estructura o la configuració exterior, llevat que siguin exigibles per a
l’habitabilitat, l’accessibilitat o la seguretat de l’immoble, i a la construcció
de piscines i instal·lacions recreatives.
3.

Desafectar un element comú.

4.

Constituir, alienar, gravar i dividir un element privatiu de benefici comú.

Còmput de vots

• Es computen com a vot favorable a la majoria els vots
de les persones que s’abstinguin.

• Les despeses originades per la supressió de barreres
arquitectòniques o instal·lació d’ascensors i les que
calguin per garantir l’accessibilitat i habitabilitat de
l’edifici corren a càrrec de tots els propietaris si deriven d’un acord de junta: si deriven d’una decisió judicial, aquesta en fixarà l’import en funció de les despeses ordinàries comunes.

• Si un element privatiu pertany a diversos propietaris,
aquests tenen únicament un vot indivisible.

Impugnació judicial

• Es comptabilitzaran els vots dels propietaris presents,
representats o que hagin delegat el vot.
• No es computen els vots dels propietaris amb deutes.

• Es comptaran com a favorables els vots dels propietaris no presents que hagin estat degudament convocats, sempre que no hagin manifestat el seu desacord
per escrit al secretari en un període de 30 dies naturals després de la presa de l’acord.
• Tots els propietaris estan obligats a acceptar els
acords i a pagar les despeses que se’n derivin (hagin votat o no), excepte en els acords relatius a noves
instal·lacions o serveis comuns, quan el valor total de
la despesa acordada sigui superior a la quarta part del
pressupost anual i ells n’hagin mostrat desacord.

• Els acords es poden impugnar judicialment en el termini d’un any si són contraris a les lleis, al títol de
constitució o als estatuts, o sí impliquen un abús de
dret.
• Si són contraris als interessos de la comunitat o greument perjudicials per a un dels propietaris, es podran
impugnar en el termini de tres mesos.
• Podran fer-ho aquells propietaris que no mantinguin
deutes amb la comunitat i hagin votat en contra, absents que s’hi hagin oposat i els privats il·legítimament
de vot.

5. Acordar quotes especials de despeses, o un increment en la participació en les despeses comunes corresponents a un element privatiu per l’ús
desproporcionat d’elements o serveis comuns, d’acord amb el que estableix
l’article 553-45.4.
6. Acordar l’extinció voluntària del règim de propietat horitzontal per
parcel·les.
7. La cessió onerosa de l’ús i l’arrendament d’elements comuns que tenen
un ús comú per un termini superior a quinze anys.

ACORD PER MAJORIA SIMPLE
(Vot favorable de la meitat dels propietaris
més un, que han de representar alhora la
majoria simple del total de les quotes de
participació.
Per al càlcul de les majories, es computen
els vots i quotes dels propietaris que han
participat a la votació de cadascun dels
punts de l’ordre del dia.
Els propietaris que no han participat a la
votació poden oposar-se a l’acord en el termini d’un mes des que els hi ha estat notificat, a l’efecte únicament de l’exoneració
del pagament de les despeses de noves
instal·lacions o serveis comuns.)
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1. L’execució d’obres o l’establiment de serveis que tenen la finalitat de
suprimir barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors, encara que
l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o encara
que les obres o els serveis afectin l’estructura o la configuració exterior1.
2. Les innovacions exigibles per a l’habitabilitat, l’accessibilitat o la seguretat de l’immoble, segons llur naturalesa i característiques, encara que
l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin
l’estructura o la configuració exterior.
3. L’execució de les obres necessàries per instal·lar infraestructures comunes o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica
dels immobles i la mobilitat dels usuaris, per connectar serveis de telecomunicacions de banda ampla o per individualitzar el mesurament dels consums d’aigua, gas o electricitat, o per a la instal·lació general de punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics, encara que l’acord comporti la modificació
del títol de constitució i dels estatuts.
4.

Les normes del reglament de règim interior.

5. L’acord de sotmetre a mediació qualsevol qüestió pròpia del règim de la
propietat horitzontal.
6.

Els acords que no tinguin fixada una majoria diferent per adoptar-los.
GUIA PER A LA GESTIÓ DE LA COMUNITAT DE VEÏNS

Els propietaris amb discapacitat o siguin majors de 70 anys poden demanar a l’autoritat judicial que obligui la comunitat a
suprimir les barreres arquitectòniques si no s’arriba a l’acord per majoria simple a la Junta de Propietaris.

1

GUIA PER A LA GESTIÓ DE LA COMUNITAT DE VEÏNS
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El dia a dia de la comunitat: com funcionem?
FITXA 7

GESTIÓ ECONÒMICA

FITXA 7

S’entén per gestió econòmica el control dels moviments econòmics de la comunitat, des de la recaptació de quotes (ordinàries i extraordinàries) fins al seguiment de les despeses derivades de l’execució d’actuacions de manteniment i millora
de l’edifici.

Quotes ordinàries

Morositat

Documentació necessària

Són les necessàries per afrontar les despeses comunes (llum, aigua, neteja, assegurança...) i per garantir la
bona conservació de l’edifici.

Quan un propietari no pot pagar puntualment les seves
quotes de comunitat es converteix en deutor.

1. Acta de nomenament del president.

La Junta de Propietaris decideix la quantitat i la periodicitat del pagament de les despeses (mensual, trimestral...).

Quotes extraordinàries
Són les necessàries per afrontar obres de millora o reparacions urgents de l’edifici.
La Junta de Propietaris en decideix la quantitat i el període de pagament.

Fons de reserva
És un fons econòmic del qual ha de disposar la comunitat per fer front a possibles despeses imprevistes
i arranjaments urgents.
No pot ser inferior al 5% de les despeses comunes
anuals i només es pot utilitzar per a despeses de reparacions urgents o amb l’autorització de la Junta de Propietaris per fer front a obres extraordinàries de conservació, reparació, rehabilitació, instal·lació de nous serveis
comuns i de seguretat.

Es recomana que el president parli amb els deutors per
intentar arribar a un acord de pagament fraccionat, si
s’aconsegueix, cal consensuar el contingut de l’acord en
Junta de Propietaris.
Si no s’aconsegueix arribar a cap acord, és positiu acordar en una junta iniciar una mediació, només caldria la
majoria simple dels vots.
La mediació és un procediment no jurisdiccional de
caràcter voluntari i confidencial que s’adreça a facilitar
la comunicació entre les persones, per tal que gestionin
per elles mateixes una solució dels conflictes que els
afecten, amb l’assistència d’una persona mediadora que
actua d’una manera imparcial i neutral.
Si la junta refusa la mediació o bé aquesta no funciona,
la comunitat pot iniciar un procediment judicial monitori.
Per iniciar aquest procediment, caldrà convocar una junta on es certifiqui el deute i s’autoritzi el president o secretari a reclamar judicialment el deute.

2. Acta on s’aprova i es certifica el deute, i s’acorda reclamar judicialment.
3. Burofax amb l’acta on es certifica el deute.
4. Nota simple de la finca.

Les despeses seran pagades per qui estableixi el jutge;
habitualment és qui perd el judici.
Si el demandat abona el deute en el termini establert, es
conclou el procediment monitori.
Si el demandat no s’oposa ni abona el deute, s’ha
d’iniciar un nou procés judicial d’execució de títols judicials.

5. Certificació del deute.
6. Document de procediment monitori. El jutjat requerirà al propietari perquè pagui en un termini de 20 dies
o formuli oposició. Si el demandat s’hi oposa, es tancarà
el procediment monitori i es resoldrà mitjançant un judici verbal si el deute no és superior a 6.000 euros. (Si
el deute oscil·.la entre 2.000 i 6.000 euros és necessari
contractar un advocat i un procurador per seguir amb la
reclamació).
Si el deutor s’hi oposa i el deute és superior a 6000 euros, s’ha de presentar una nova demanda per tractar el
deute mitjançant un judici ordinari.

Caldrà sol·licitar la nota simple al registre de la propietat
per tenir actualitzades les dades del propietari.
També s’haurà d’enviar, mitjançant un burofax amb avís
de rebut el contingut de l’acta al deutor. Es recomana fer
un escrit que acompanyi l’acta on s’inclogui un termini
voluntari de pagament.
Si conclou el termini de pagament i no ha satisfet el
deute, s’haurà de presentar el procediment monitori mitjançant el model formalitzat que facilita l’Administració
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Veure MODEL 11

Si un veí té puntualment dificultats per assumir les
quotes, la Junta de Propietaris podria facilitar-li’n
el pagament amb un pacte de pagament fraccionat
del deute. És recomanable no deixar passar gaire temps abans de reclamar les quotes impagades
perquè no s’acumuli el deute.
Cal preveure un augment de quotes de forma progressiva per tal d’assumir les despeses que pugui
ocasionar el deteriorament de l’edifici.
És útil que la comunitat disposi d’un compte corrent
propi per tal de facilitar la gestió econòmica.
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El dia a dia de la comunitat: com funcionem?

Manteniment d’instal·lacions i elements comuns
FITXA 8

DOCUMENTACIÓ
DE LA COMUNITAT

FITXA 9

RESPONSABILITATS
I ASSEGURANCES

Documentació que custodia el secretari

Documentació que custodia el tresorer

Responsabilitats

Assegurances

El llibre d’actes

Llibre de comptabilitat

Recull els acords presos en cadascuna de les juntes de
propietaris, reflectint els pactes adoptats i els noms dels
propietaris que han votat a favor i en contra. Serveix per
efectuar determinats tràmits o complir requisits legals
davant d’organismes públics o judicials. S’ha de conservar durant 30 anys mentre existeixi l’immoble.

Es registren els ingressos o les entrades (quotes) i les
despeses o sortides (factures). S’ha de conservar durant
5 anys.

La responsabilitat derivada de la utilització defectuosa
o negligent dels serveis i les instal·lacions de l’edifici
s’atribueix a les persones que han executat l’acció. La
Junta de Propietaris pot exigir a les persones infractores
una compensació pels danys originats.

L’assegurança de responsabilitat civil de la comunitat
de propietaris no és obligatòria, però sí molt recomanable per cobrir els desperfectes en cas d’incendi, o altres
casos i la responsabilitat de danys a altres persones o
béns. També es poden assegurar tots els elements comunitaris per diferents perjudicis i danys, com són els
derivats d’avaries elèctriques, actes vandàlics, etc.

Segell de la comunitat
Es recomana marcar amb el segell qualsevol document
de la comunitat (cartes, rebuts, etc.)

Talonari de rebuts

Els propietaris han de conservar en bon estat i mantenir
els serveis i les instal·lacions de les seves propietats.

S’utilitza amb aquells veïns que paguen les quotes en
efectiu. Es recomana enumerar tots els rebuts amb el
mateix ordre que els pisos de la finca i lliurar un rebut
a cada veí quan pagui la quota en efectiu. Així queden al
talonari els rebuts dels veïns que encara no han pagat i
és més fàcil el control del pagament.

La responsabilitat civil subsidiària, derivada de la
instal·lació i la utilització dels serveis i les instal·lacions
de l’edifici, s’atribueix a la comunitat i es reparteix entre
els propietaris en una relació de proporció amb la quota
de participació. Pot ser concertada amb una companyia
d’assegurances.

Tauler d’anuncis
És l’eina de comunicació amb tots els veïns. Cal tenir-ne
cura i actualitzar les informacions que s’hi pengen.
Es recomana penjar dades d’interès en cas d’urgència o
necessitat.

En cas de no tenir assegurança, la responsabilitat recauria sobre tots els propietaris d’acord amb les quotes de
participació de l’edifici.
Per poder tramitar una assegurança cal:
• Tenir la comunitat constituïda legalment.
• Un acord de la Junta de Propietaris.
• Contractar-la a través d’una companyia d’assegurances.

Compte corrent comunitari
Al compte corrent, es dipositen els diners de la comunitat. Periòdicament es cobraran les despeses de la comunitat i cal que s’hi ingressin les quotes de cada veí, que
es poden cobrar en efectiu o per domiciliació bancària.

• Comunicar a tots els propietaris què cobreix
l’assegurança de la comunitat per evitar duplicitats
amb l’assegurança de l’habitatge o del local.

Carpeta arxivador
S’hi arxivaran les còpies de les cartes i convocatòries que s’envien als veïns, així com les que rep la
comunitat.
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Manteniment d’instal·lacions i elements comuns
FITXA 10

ELEMENTS COMUNS
I ELEMENTS PRIVATIUS
Elements comuns

Obres en elements comuns

Són tots els elements i les instal·lacions (ascensors, escala, porteria, terrat, etc.) que es comparteixen amb la
resta de veïns. La llei diu que són el solar, els jardins,
les piscines, les estructures, les façanes, les cobertes,
els vestíbuls, les escales, els ascensors, les antenes i,
en general, les instal·lacions i el servei dels elements
privatius que es destinen a l’ús comunitari o a facilitar
l’ús i el gaudi d’aquests elements privatius.

• La Junta de Propietaris té l’obligació de fer les obres
necessàries per a la conservació dels espais comuns
i dels seus serveis. Amb la declaració d’una obra de
caràcter urgent, el president té la potestat de realitzar
l’obra sense acord previ de la Junta de Propietaris.
• Cap veí no pot fer obres als espais comuns de l’edifici,
tret que les aprovi la Junta de Propietaris.

Elements comuns d’ús exclusiu

• Si un veí observa qualsevol desperfecte als espais comuns que necessiti una reparació urgent, té l’obligació
de comunicar-ho al president immediatament.

En algunes comunitats, hi ha elements comuns que s’ha
atribuït l’ús de manera exclusiva a un o diversos elements privatius. Els més comuns són les terrasses i els
jardins. Aquestes situacions es regulen als estatuts o al
títol constituïu.

• Els veïns tenen l’obligació de facilitar l’accés a la seva
propietat per a qualsevol reparació necessària per al
manteniment o la millora dels espais comuns. En cas
de desperfectes durant aquesta reparació, la comunitat haurà de reparar els danys causats.

Els propietaris que en tenen l’ús han de fer-se càrrec de
les despeses ordinàries de conservació i manteniment,
mentre que les despeses de reparacions estructurals o
que beneficiïn a tot l’edifici són de caràcter comú.

Elements privatius

FITXA 10

• Permetre l’entrada a l’element privatiu propi per fer
les reparacions necessàries per al manteniment de
l’edifici.
• Contribuir a la bona convivència evitant fer activitats
que puguin molestar a la resta de veïns.
Obres en elements privatius
• Els propietaris tenen dret a fer obres i reparacions
dins de casa seva, sempre que no posin en perill
la seguretat de l’escala o perjudiquin algun veí o la
comunitat. Aquest veí ha d’avisar amb anterioritat a
la presidència o a l’administració, i té l’obligació de
demanar els permisos i les llicències pertinents.

• En el cas de la instal·lació d’un punt de recàrrega
individual de vehicle elèctric en un element privatiu,
el propietari haurà d’enviar amb 30 dies d’antelació
a l’inici de l’obra el projecte tècnic. Durant aquest
termini la comunitat pot proposar una alternativa i
l’ha d’efectuar en el termini de dos mesos, si no ho fa,
el propietari podrà executar la instal·lació que havia
projectat.
• Si l’obra comporta l’alteració d’elements comuns, ha
d’aprovar-se per Junta de Propietaris.

Són els habitatges o locals d’un edifici, i també els espais delimitats per la propietat (places de garatge, terrasses, etc.).

Drets
• Dret de copropietat sobre aquests elements, malgrat
que alguns d’aquests espais comuns siguin d’ús privatiu.
• Dret a utilitzar els espais comuns i a gaudir-ne, excepte els d’ús privatiu.
Obligacions
• Les despeses derivades del manteniment i la conservació dels espais comuns van a càrrec de la comunitat.
En el cas dels elements comuns d’ús exclusiu, les reparacions ocasionades per vicis de la construcció, estructurals, les que afecten o beneficien a tot l’immoble, van a
càrrec de la comunitat excepte si són conseqüència d’un
mal ús o d’una mala conservació.

Drets
• Dret de propietat en exclusiva de l’habitatge, el local,
la plaça d’aparcament, etc.
• Dret a llogar, hipotecar o vendre la propietat privada.
• Dret a fer obres en la propietat privada sense modificar l’estructura de l’edifici ni perjudicar altres propietaris.
Obligacions
• Mantenir en bon estat de conservació l’element privatiu, de manera que no perjudiqui els altres propietaris.
• Consentir que en l’habitatge o local propi es realitzin
les reparacions que exigeixi l’immoble.

• Utilitzar correctament aquests espais per part de les
persones que en gaudeixen.
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Manteniment d’instal·lacions i elements comuns

Consells, idees i recomanacions
FITXA 11

MANTENIMENT DE L’EDIFICI
I DE LES INSTAL·LACIONS

PER AL BON FUNCIONAMENT
I La bona GESTIÓ DE LA COMUNITAT

Entrades i espais comuns

Instal·lació de gas

En relació als càrrecs i òrgans de govern

• S’han de greixar periòdicament les parts de ferro de la
porta d’entrada (pany, frontisses, etc.).

No es poden tapar els forats de ventilació dels espais
que contenen instal·lacions de gas.

• Sempre és millor que els càrrecs de govern els ocupin
diverses persones.

• No és convenient fer regates horitzontals ni inclinades
a les parets.

El manteniment de les instal·lacions situades entre la
clau de pas d’entrada de l’immoble i el comptador correspon a la comunitat.

• És convenient, i positiu per a la comunitat, que els
veïns nouvinguts que siguin propietaris participin en
els càrrecs de l’òrgan de govern.

Cada quatre anys, una empresa autoritzada ha de fer
una revisió general de la instal·lació comunitària, i ha
d’estendre el certificat oficial on consti que s’ha fet la
revisió.

• És preferible que els càrrecs siguin rotatius (garanteix
la implicació de tothom).

• Si es pengen o claven objectes a les parets, cal tenir
cura de no afectar cap conducció encastada a la paret.
• Cal mantenir les entrades endreçades i no acumular
papers, envasos ni matèries inflamables.
• Cal pintar les parets i el sostre i envernissar la fusteria
periòdicament.

Inspecció tècnica de l’edifici (ITE)
Segons el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment
del deure de conservació, manteniment i rehabilitació
dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions
tècniques i el llibre de l’edifici, la inspecció tècnica dels
edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent i contractat
per la comunitat que té per objecte determinar-ne l’estat
en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en
les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.
És obligatòria per als edificis plurifamiliars de més de
45 anys, i un tècnic contractat per la comunitat avaluarà
l’estat de conservació de l’edifici.
Serà obligatori tenir la inspecció realitzada i vigent, quan
es vulgui acollir als ajuts a la rehabilitació.
No disposar l’ITE pot comportar sancions.

Instal·lació d’aigua
El manteniment de les instal·lacions situades entre la
clau de pas de l’edifici i els comptadors correspon a la
comunitat de propietaris.

Instal·lació d’electricitat
El manteniment de la instal·lació entre els comptadors i
la instal·lació individual a cada habitatge correspon a la
comunitat de propietaris.
Segons el Reglament de baixa tensió, els edificis que en
el seu conjunt tinguin contractada una potència elèctrica superior a 100W, i garatges de més de 25 places
tenen l’obligació de realitzar cada 10 anys la revisió de
les instal·lacions elèctriques per part d’un organisme de
control autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

• Cal fer reunions periòdiques per al seguiment dels
acords presos a les reunions.
• La comunitat s’ha de mantenir informada. Cal mantenir una bona transparència econòmica i facilitar el
cobrament de les quotes i la gestió que se’n derivi.
• És aconsellable tenir a la vista els telèfons de contacte dels diferents serveis de l’escala (urgències, companyia de gas, companyia de l’aigua, etc.), així com les
dades de les persones que formen part de la Junta
de Govern. Teniu un exemple a la pàgina 35 d’aquesta
guia.

FITXA 12

En relació a les reunions de Junta de
Propietaris
• S’ha de convocar la junta fixant un ordre del dia amb
els temes a tractar. A la reunió només es tractaran
els temes previstos a l’ordre del dia. Els acords de la
reunió s’han de prendre sobre els temes previstos a
l’ordre del dia.
• S’ha de respectar l’ordre del dia.
• S’ha de respectar el torn de paraula.
• És aconsellable expressar allò que es pensa i se sent,
tot respectant les persones que opinen diferent.
• En cas de votació, cal aclarir bé què s’ha de votar. Si no
cal votar perquè s’arriba per consens a un acord sobre un tema, cal assegurar-se bé que tothom entengui
què s’ha acordat.
• Sempre és millor acabar la reunió amb una llista clara
d’acords presos.

També tenen l’obligació de formalitzar un contracte de
manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada, que realitzarà una revisió anual i emetrà un dictamen
tècnic.
No realitzar la inspecció pot comportar sancions.

Ascensors
Una empresa de manteniment autoritzada ha de fer una
revisió mensual i un organisme de control autoritzat per
la Generalitat de Catalunya (acostuma a gestionar-ho
l’empresa mantenidora) ha de fer-ne una inspecció periòdica.

Sistemes d’alarma
• La instal·lació i el manteniment de sistemes d’alarma
correspon a la persona jurídica que l’hagi fet instal·lar.
• Si la comunitat decideix instal·lar un sistema d’alarma,
s’ha de fer càrrec de la instal·lació i del manteniment.
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Consells, idees i recomanacions
FITXA 13

Per a un bon veïnatge
i una bona convivència
Els edificis són un espai per compartir, pertanyen a tots
els propietaris i en fan ús tots els veïns; el bon ús que en
fem ens repercutirà a tots.
S’ha de tenir cura del manteniment i la neteja:
• No deixant bosses d’escombraries ni material de rebuig al replà o l’entrada de l’escala.
• Procurant que les bosses d’escombraries no degotin
ni deixin rastre.
• Utilitzant les papereres de l’escala.
• Respectant el mobiliari de les zones comunes: llums,
bústies, etc.
• Mantenint els vidres, les portes i les parets sense
guixades ni ratllades.
• Mantenint els accessos lliures.
• No utilitzant els espais comuns de l’escala com a lloc
d’esbarjo dels animals i tampoc perquè hi facin les seves necessitats.
Es recomana que mitjançant el Reglament de règim interior hi hagi un acord entre tots els veïns sobre quins
són els usos permesos en els espais comuns:
• Si es dedica un espai per guardar bicicletes, cotxets,
carros de compra, etc.
• Si hi ha un espai per al joc dels nens.
• Quines activitats es permeten fer al terrat o a altres
espais comuns.
• L’ús responsable de l’ascensor.
Cal procurar que els acords es prenguin amb la participació de tots els veïns i un cop decidits, és responsabilitat de tots respectar-los i fer-los respectar.
Alguns dels nostres actes dins la comunitat, poden repercutir també a la resta de la ciutadania. Per aquest
motiu l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de
les Franqueses del Vallès, procura garantir un marc de
convivència i respecte mutu i regula les situacions següents, entre d’altres:
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FITXA 13

Activitats domèstiques

Barbacoes

El desenvolupament d’activitats domèstiques, com regar plantes, estendre roba, netejar catifes i estovalles,
evacuar fums, aigua o brossa als immobles destinats a
usos residencials, d’habitatge i comunitats de veïns, s’ha
de mantenir dins dels límits que exigeixen la convivència
ciutadana i el respecte als altres. En aquest sentit:

• No es permet, en cap cas, l’ús de barbacoes o altres
paraments de cuina en balcons d’edificis residencials
plurifamiliars o col·lectius.

• Es permet espolsar qualsevol tipus de robes i estores
sobre la via pública, des de finestres, balcons o terrasses, entre les 22 h. del vespre fins a les 7 hores del
matí següent. En tot cas aquesta operació es farà de
manera que no causi danys ni molèsties a persones
o coses.

• Les persones posseïdores o propietàries d’animals
domèstics, de companyia o de companyia exòtics,
tenen la responsabilitat d’adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat
i vianants sigui alterada pel comportament dels seus
animals. En aquest sentit, es consideraran molestes
aquelles conductes relacionades amb sorolls, olors
o danys que hagin estat constatades pels agents de
l’autoritat o es fonamentin en l’aportació de proves suficients i veraces de la part denunciant o perjudicada.

• No es permet estendre la roba a les finestres o als
balcons, quan sigui visible des de la via pública, o tenir-hi objectes que degotin damunt de la via pública o
dels seus elements.
• Es permet regar les plantes col·locades a l’exterior
dels edificis si com a conseqüència d’aquesta operació
no es produeixen vessaments i escorrims sobre la via
pública o sobre els seus elements, o sobre elements
privats. El reg s’haurà de fer entre les 21 hores del
vespre fins a les 8 hores del matí i sempre amb la deguda precaució i cura per a no produir molèsties ni als
veïns ni als vianants.
• No es permet, per motius de seguretat, la presència
de torretes, jardineres o altres elements ornamentals
a les façanes, ampits de finestres, terrasses i balconades quan, per la ubicació d’aquests elements, siguin
susceptibles de precipitar-se a la via pública o als patis interiors dels edificis.

• Les persones que passegen un gos o cap altra animal
per la via pública han d’adoptar les mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves deposicions o miccions els espais públics.
Soroll

Tinença d’animals de companyia

• No és permesa l’estada d’animals en patis, terrasses,
galeries i balcons o altres espais oberts quan, amb les
seves deposicions o miccions, puguin afectar els pisos
veïns o la via pública.

El soroll incideix en la qualitat de vida de les persones,
per aquest motiu l’Ordenança reguladora del Soroll i les
Vibracions de les Franqueses del Vallès, és el marc normatiu que vincula a tots els ciutadans per evitar la contaminació acústica i estableix, entre d’altres, el següent:
S’ha de respectar el descans dels veïns especialment
entre les 21h i les 8h:
• Evitant provocar sorolls forts innecessaris, cops de
porta, crits, moviment de mobles, i altres comportaments similars.
• Controlant el volum dels aparells de música, televisió,
ràdios, etc.
• Avisant a la resta de veïns per evitar molèsties i mal
entesos si s’han de fer obres o alguna celebració especial a deshora.

• La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats de consum humà (conills,
aus de corral, etc.) en domicilis particulars de zones
urbanes resta sotmesa a autorització expressa de
l’Ajuntament.

• No és permesa l’acumulació indiscriminada de mobles, andròmines o altres productes tòxics o inflamables als balcons, terrasses o patis, així com en pàrquings, sota escales o altres espais comunitaris, de
manera que puguin suposar un risc per a la seguretat
o la salubritat pròpia o de terceres persones.
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Models de documents

Models de
documents

Convocatòria de Junta
de Propietaris

MODEL 1

_________________, ____de___________de 20___
								Sr./Sra. ________________________________
								Cr.___________________núm._____ pis______
Benvolgut senyor/Benvolguda senyora,
L’òrgan de Govern es posa contacte amb vostè per convocar-lo a la Junta de Propietaris, i li recorda la importància de
la seva assistència per al bon funcionament de la comunitat. En cas de no assistir-hi, pot delegar el seu vot en una
altra persona mitjançant la signatura de l’autorització adjunta.
La reunió serà de caràcter ordinari/extraordinari i tindrà lloc el proper ________de ________de 20___. L’hora de
l’única convocatòria serà a les ______________i es farà al vestíbul de la comunitat/______________(en un altre cas,
indicar-hi e lloc)
L’ordre del dia serà el següent:
1.- ______________________________________________________________________________________________
2.- ______________________________________________________________________________________________
3.- ______________________________________________________________________________________________
4.- Precs i preguntes.
Llista de propietaris amb deutes pendents
1.2.3.Advertiments:
-- Els vots dels propietaris que no assisteixin a la reunió es computaran com a favorables, sens perjudici del seu dret
d’oposició en el termini d’un mes des que van rebre l’acta.
-- Els propietaris que no estiguin al corrent de les quotes comunitàries tenen dret de veu, però no de vot, excepte que
acreditin haver impugnat judicialment el tema concret i consignat el deute judicialment o notarialment.
-- Us adjuntem la documentació relativa als assumptes a tractar/ La documentació relativa als assumptes a tractar es
troba a la seva disposició per a que sigui consultada a____________________________________________
El president / La presidenta (signatura)

Delegació de vot: Jo, el Sr. / la Sra. _______________________________, com a propietari/ària del pis_______ del
carrer _________________, autoritzo el Sr./ la Sra. _______________ amb NIF ___________, perquè em representi a
l’assemblea a què fa esment aquesta convocatòria.
(Signatura)
GUIA PER A LA GESTIÓ DE LA COMUNITAT DE VEÏNS
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Models de documents

ACTA CONSTITUCIONAL D’UNA
COMUNITAT DE PROPIETARIS

MODEL 2

A les Franqueses del Vallès, a l’immoble situat al c/ _________núm. _________a _________de __________________
de 20 _________, s’hi han reunit les persones següents:

NOTIFICACIÓ DEL DEUTE
AL PROPIETARI

MODEL 3

_________________________________, com a secretari/secretaria de la comunitat de propietaris del carrer
___________________, de les Franqueses del Vallès.

Sr./ Sra. __________________________ amb domicili al pis _______________
Sr./ Sra. __________________________ amb domicili al pis _______________

LI NOTIFICO:

Sr./ Sra. __________________________ amb domicili al pis _______________

Que en la reunió de la Junta de Propietaris realitzada el ___ de _______ de 20__ passat, es va acordar, segons l’ordre
del dia establert la certificació i reclamació del deute que vostè, senyor/senyora _________________________, titular
de l’habitatge/local ____________, té amb la comunitat de propietaris.

Sr./ Sra. __________________________ amb domicili al pis _______________
Sr./ Sra. __________________________ amb domicili al pis _______________
Sr./ Sra. __________________________ amb domicili al pis _______________
Sr./ Sra. __________________________ amb domicili al pis _______________
Sr./ Sra. __________________________ amb domicili al pis _______________
.....

El deute és de:
_______________ euros per quotes ordinàries impagades.
_______________ euros per quotes extraordinàries impagades. (ex: la reparació de l’ascensor)
Aquest acord es va prendre per majoria de totes les persones presents.

Nombre de propietaris assistents ________
Nombre total de propietaris ____________

Per la qual cosa signo als efectes necessaris a ______________ Les Franqueses del Vallès , ____ de ___________ de
20__.

Totes les persones esmentades més amunt són propietàries de l’immoble situat al carrer _______________________
núm. ____________ de _____________(població)

Vist i plau

Totes les persones reunides acordem al següent:

El secretari/secretària, 			

El president/presidenta de la comunitat propietaris,

(nom del secretari/secretària)		

(nom del president/presidenta)

1.- Constituir la comunitat de propietaris al carrer ________________________________ núm. ______________
2.- En reunió de Junta de Propietaris, es determina escollir el primer òrgan de govern, que estarà format per les persones següents:
Sr. / Sra. __________________________ amb el càrrec de __________________________ Signatura:
Sr. / Sra. __________________________ amb el càrrec de __________________________ Signatura:
Sr. / Sra. __________________________ amb el càrrec de __________________________ Signatura:
Sr. / Sra. __________________________ amb el càrrec de __________________________ Signatura:

El/la secretari/ària (signatura)		
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El/la president/a (signatura)
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Models de documents

ACTA D’UNA
JUNTA DE PROPIETARIS

Models de documents
MODEL 4

A les Franqueses del Vallès, el dia ____ d ____________ de 20___, a les ___ hores en l’única convocatòria, es reuneix la Junta de Propietaris de l’immoble ___________a____________(lloc), sota la presidència del Sr./ Sra.
________________________ propietari/ària de l’immoble______________ i actua com a secretari el Sr./Sra. _______
__________________________________________
Assistents
Sr./Sra. ____________________________________ propietari/ària del pis ________; quota del participació ________
Sr./Sra. ____________________________________ propietari/ària del pis ________; quota del participació ________
Sr./Sra. ____________________________________ propietari/ària del pis ________; quota del participació ________
Sr./Sra. ____________________________________ propietari/ària del pis ________; quota del participació ________
Sr./Sra. ____________________________________ propietari/ària del pis ________; quota del participació ________
……

MODEL 5

Annex a L’ACTA

A les Franqueses del Vallès,
en data de _____________________________________________el/la Sr./
Sra.______________________________, en qualitat de Secretari/ària de la comunitat de propietaris del
carrer_______________________i amb el vistiplau del seu president, el Sr./Sra.________________________en
compliment dels preceptes 553-26.3 i 553-27.5 del Codi Civil de Catalunya, s’estén aquest annex de l’acta de la junta
ordinària/extraordinària celebrada el dia_______________________a l’objecte de recollir els resultats finals de les
votacions i acords dels assumptes tractats segons l’ordre del dia:
1. Acord: (resum de l’acord)
-- Participants a la votació i llurs quotes________
-- Vots a favor________
-- Vots en contra________
-- Abstencions________
-- Vots de formació successiva_______

Nombre total de propietaris _______________

-- Resultat de la votació_______

Total de quota de participació assistent ______

2. Acord: (resum de l’acord)

Ordre del dia
1. _______________________________________________________________________________________________

-- Participants a la votació i llurs quotes________

2. _______________________________________________________________________________________________

-- Vots a favor________

3. _______________________________________________________________________________________________

-- Vots en contra________

…….

-- Abstencions________
-- Vots de formació successiva_______

Acords
1. _______________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________
…….

-- Resultat de la votació_______
3. Acord: (resum de l’acord)
-- Participants a la votació i llurs quotes________
-- Vots a favor________

Participants en la votació i llurs quotes _____.

-- Vots en contra________

Resultat votacions _____.

-- Abstencions________

Vots (A favor____, en contra____ i abstencions ____)

-- Vots de formació successiva_______

Sense més assumptes per tractar, finalitza la sessió, de la què s’estén aquesta acta.				
El/la secretari/ària (signatura)
El/la president/a (signatura)

-- Resultat de la votació_______

Sense més assumptes per tractar, s’estén aquest annex a l`acta.
Informació: L’acta s’ha de transmetre a tots els propietaris en el termini de 10 dies, i almenys en català. En el
termini d’un mes s’ha de transmetre a tots els propietaris un annex de l’acta en el qual s’ha d’indicar els acords de
formació successiva, art.553-26, relatiu a unanimitat i majoria qualificada, i el resultat final de les votacions.
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El/la secretari/ària (signatura)
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MODEL 6

CONTROL DE PAGAMENT
DE QUOTES DE L’ESCALA
Carrer _______________________________________ núm. ___________

CERTIFICAT DEL DEUTE
I REQUERIMENT DE PAGAMENT

MODEL 7

___________________________________________ secretari/a de la comunitat de propietaris del carrer ____________
________________________ de les Franqueses del Vallès.

Mes __________________ Any ________
CERTIFICA

PIS

NOM DEL PROPIETARI

QUOTA ORDINÀRIA

QUOTA
EXTRAORDINÀRIA

PAGAT

1. En la Junta General celebrada per aquesta comunitat en data de _____________, entre altres acords, es va aprovar la liquidació del deute que com a propietari de l’immoble_________(pis, local, garatge...) li correspon i que, a
continuació es detalla:
(Copiar
íntegrament
l’acord
consta
al Llibre
d’actes,
el qual
també
ha d’incloure
l’import
pendent.
Es re(Copiar
íntegrament
l’acord
queque
consta
al Llibre
d’actes,
el qual
també
ha d’incloure
l’import
pendent,
es recomana
comana
fer
constar
al
llibre
d’actes
el
deute
detallant
els
imports
en
concepte
de
quotes
ordinàries
i
quotes
fer constar al llibre d’actes el deute detallant els imports en concepte de quotes ordinàries i quotes extraordinàries).
extraordinàries).

Li fem constar que, si en el termini de 15 dies no paga l’import total del deute, comptats a partir de la data de recepció
d’aquest requeriment en el compte bancari que la comunitat té oberta a l’entitat bancària_______________ amb el número________________, s’autoritza per majoria/ per unanimitat el president/a i secretari/a o administrador/a, indistintament, per tal que, en nom de la comunitat, reclami judicialment les quotes degudes amb petició d’embargament
la seva propietat. També se’ls faculta perquè puguin atorgar poders per a plets a favor dels procuradors dels tribunals
i dels advocats que estimin oportuns, de cara a la reclamació judicial o extrajudicial del saldo degut per l’indicat copropietari/es.

Aprofitem per saludar-lo cordialment,
A les Franqueses del Vallès a ___ de ___ de________
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MODEL 8

FULL DE
COMPATIBILITAT
Carrer ___________________________________________________________

REBUT

MODEL 9

A les Franqueses del Vallès, d _____________________________________ de 20_____
Carrer _____________________________________________ núm. _____________

Mes ______________________________

He rebut d ____________________________________________ (nom de qui paga), del pis ________,

Saldo Anterior ______________________

la quantitat de ______________ euros en concepte de quota (ordinària / extraordinària) de la comunitat de propietaris.

NUM.

DATA

CONCEPTE

INGRÉS

DESPESA

SALDO

Segell i signatura del secretari/a

TOTAL

El/la secretari/ària (Signatura)			
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El/la president/a (Signatura)
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MODEL 10

EXEMPLE DE REGLAMENT
DE RÈGIM INTERIOR

PROCEDIMENT MONITORI

MODEL 11

Demanda de reclamació de procés monitori

Les comunitats podran regular les relacions de convivència i bon veïnatge, com millor els hi convingui, sempre
que no s’oposi als estatuts.
El contingut d’aquest model només té un caire orientatiu.

Dades personals
Cognoms i nom_________________________________________________DNI / NIF / CIF_______________________
Representació legal (si escau)_________________________________________________________________________
Adreça particular_____________________________________Localitat________________________CP____________

Article 1. Les normes que conformen aquest reglament són d’obligat compliment per a tots els propietaris, veïns,
familiars i convidats.

Telèfon_____________________________________Adreça electrònica______________________________________
Adreça laboral____________________________________Localitat___________________________CP____________
Telèfon_________________Fax___________________________Adreça electrònica____________________________

Article 2. La junta de govern, donarà compte per escrit al propietari del pis sobre la decisió presa en relació amb
la falta comesa per ell, els seus familiars, convidats o persones dependents, ja que l’únic responsable serà el
propietari del pis o local. Quan el pis o local l’ocupin terceres persones, de les quals tingui constància la comunitat, les comunicacions també es faran a aquestes terceres persones.
Article 3. La primera falta a les normes d’aquest reglament donarà lloc a una primera amonestació simple. I, la
segona falta suposarà una segona amonestació amb l’advertència que pot ser privat de la utilització dels serveis
o elements comuns. En el cas que hi hagi una tercera falta, podrà donar lloc a la privació del dret d’utilitzar elements i serveix comuns
Article 4. Queda terminantment prohibit utilitzar els serveis i elements comuns de forma contrària a la seva
finalitat.
Article 5. A més de les sancions previstes en l’article 3, els desperfectes dels elements comuns per un ús
indegut o contrari a la seva finalitat donaran peu a la reclamació econòmica al propietari, de l’import de la factura de reparació.
Article 6. Cura d’elements comuns:
--(Porteria i escala, terrasses i balcons, jardins, piscines, ascensors ....)

Dades del procés monitori
Quantitat que es reclama_____________________________________

Dades de la part deutora
Cognoms i nom_________________________________________________DNI / NIF / CIF_______________________
Adreça particular_____________________________________Localitat________________________CP____________
Telèfon___________________Fax________________Adreça electrònica______________________________________
Altres adreces conegudes de la part deutora_____________________________________________________________
Motiu de la reclamació______________________________________________________________________________

Sol·licitud al jutjat
D’acord amb tot això, DEMANO AL JUTJAT:
1. Que requereixi la part deutora perquè, en el termini de vint dies, pagui la quantitat de ______, i si en aquest termini
no ho fa o no compareix per al·legar raons per no fer-ho, dicti un decret per donar per acabat el procés monitori i me’l
traslladi per poder instar que se’n despatxi l’execució.
2. Que, si la part deutora s’oposa per escrit al·legant raons per negar-se totalment o parcialment a pagar, es doni per
acabat el procés monitori i es disposi seguir pels tràmits del judici verbal i em traslladi l’oposició per poder-la impugnar per escrit en deu dies.

Article 7. Cura i ús d’elements privatius
--(Portes, finestres, electrodomèstics, sorolls...)

Documentació que adjunto

Article 8. Animals de companyia
--Mobilitat per les zones comunes, neteja...)
Etcètera
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Localitat i data______________________________________________Signatura
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TELÈFONS D’INTERÈS PER
LA COMUNITAT
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament
Edifici consistorial:
Carretera de Ribes, 2
938 467 676

Edifici Bellavista Activa:
Bellavista Activa, carrer Rosselló 39
938 615 435

Horari de les oficines:

Horari de les oficines:

De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

Servei d’Assessorament i Mediació en temes de veïnatge
Edifici consistorial:
Carretera de Ribes, 2
938 467 676

Edifici Bellavista Activa:
Carrer Rosselló, 39
938 616 221

Horari de les oficines:

Horari de les oficines:

Dimarts de 16 a 18 h
Dimecres de 9 a 13 h.

Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 13 h
Dijous de 16 a 18 h.
Es recomana demanar cita prèvia.

Emergències 112
(Mossos d’Esquadra, emergències mèdiques, bombers, agents rurals i protecció civil.) 112

Altres
Policia Local. 938 467 575

Endesa. 800 760 909

Deixalleria. 937 445 058

Estabanell Energia. 900 250 260

Recollida de voluminosos. 900 101 338. Trucada gratuïta.
Només has d’avisar que deixaràs voluminosos davant la
teva porta, la nit abans o durant el matí del dia de la recollida.

Naturgy. 900 100 251
Sorea. 900 405 070
Hospital General de Granollers. 938 425 000

• Bellavista: tots els dimarts a partir de les 14 h
• Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Marata i Llerona: tots els
dijous a partir de les 14 hores
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