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RECOMANACIONS. Com es prepara un immoble per a la venda?

Cada immoble es únic i presenta els seus problemes per resoldre. Si més no, la preparació a mida, amb l’objectiu 
d’accelerar i agilitzar la seva comercialització, suposa, generalment, l’aplicació de totes o al menys alguna de les 
següents etapes:

Suspensió en la 
concessió de llicències 
d’habtitages d’ús 
turístic per l’Hospitalet 
de Llobregat
La Junta de Govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-
bregat, en la sessió del dia 4 d’abril de 2017, va aprovar, la 
suspensió pel termini d’un any de l’atorgament de llicènci-
es d’edificació, reforma, rehabilitació, d’instalal·lació o am-
pliació d’activitats o usos concrets, comunicats i d’altres 
autoritzacions municipals connexes dels establiments des-
tinats a habitatges d’ús turístic (HUT), hostals, pensions i 
albergs de joventut al terme municipal de l’Hospitalet del 
Llobregat.
Aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als 
estudis previs a la tramitació d’un Pla Especial Urbanístic; i 
el termini de la suspensió serà d’un any. 

• Buidar l’espai de mobles. Un espai sobrecarregat de 
mobles sembla més estret del que és. Es pot minimitzar 
la sensació eliminant alguns elements i mobles.

• Despersonalitzar l’habitatge. El potencial comprador 
vol imaginar la seva vida al habitatge que visita.

• Neteja, és indispensable per comercialitzar el habitatge 
o l’immoble de forma seria.

• Reparació de defectes materials mínims, com petites 
esquerdes.

• Pintar. Un immoble pintat és més net, modern, ampli i 
fresc.

• Il·luminar. Una correcta il·luminació fa l’immoble més 
atractiu. 

• Modernitzar, amb material adequat, es pot canviar i do-
nar al immoble un aspecte més modern i acollidor.

• Moblar. A vegades un espai totalment buit pot semblar 
més estret del que és en realitat. Hi ha solucions per moblar 
de manera temporal per que es vegi més ampli i acollidor.


